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Abstrakt: Multiferoické materiály, ve kterých existuje zároveň více spontánních 

uspořádání (fero-, feri-, antiferomagnetické, feroelektrické, feroelastické) alespoň 

v určité oblasti teplot a mohou se navzájem ovlivňovat, jsou v současné době v řadě 

oborů ve středu zájmu základního výzkumu z důvodu svého vysokého aplikačního 

potenciálu. V řadě aplikací jsou již využívány v senzorech nejrůznějších veličin, 

mikrovlnných filtrů nebo elektro/magneto-mechanických manipulátorů a aktuátorů. 

Přesto je mnoho vlastností stále ne zcela vysvětlených a pochopených.  

Předkládaná práce je převážně experimentální a zaměřuje se na zkoumání několika 

perspektivních multiferoických látek: Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 – 1) a 

Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 s perovskitovou strukturou, které řadíme mezi tzv. multiferoika I. 

druhu dle Khomského klasifikace, BaYFeO4, které patří mezi multiferoika II. druhu a 

LiFePO4, což je potenciálně multiferoická látka obsahující dvojmocné železo, 

využívaná v elektrických akumulátorech.  

Jako stěžejní experimentální metoda byla využita Mössbauerova spektroskopie 

izotopu 57Fe, která může poskytnout informace o zkoumaných látkách z hlediska 

lokálního uspořádání v okolí rezonančně absorbujících jader. Vyhodnocení dat a jejich 

interpretace by nebyla možná bez využití výsledků z řady dalších metod, jako je 

rentgenová případně neutronová difrakce, elektronová mikroskopie, měření 

magnetických vlastností, jaderná magnetická rezonance nebo rentgenová absorpční 

spektroskopie a také bez srovnání s výsledky teoretických výpočtů elektronových 

struktur zkoumaných látek. Z hodnot hyperjemných parametrů a jejich teplotních 

závislostí byl určen valenční a spinový stav iontů železa v jednotlivých mřížkových 

polohách zkoumaných materiálů, byly určeny teploty fázových přechodů a typy 

magnetického uspořádání jednotlivých fází v širokých intervalech teplot. U systému 

Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 – 1) byl zkonstruován magnetický fázový diagramu 

v celém rozsahu mísení iontů Pb a Ba. 

 

Klíčová slova: multiferoika, hyperjemné interakce, Mössbauerova spektroskopie, 

perovskitová struktura, sloučeniny železa. 
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Abstract: Multiferroic materials, in which spontaneous orderings (especially magnetic 

and electrical, in some cases elastic) jointly exist and may mutually interact, are 

currently in the center of attention in many fields of research due to their high 

application potential. They are already used in many applications, as in various 

sensors, microwave filters or electro / magneto-mechanical manipulators and 

actuators. Nevertheless, many features of microstructure and moment arrangements 

are not yet fully explained and understood. 

The presented work is mostly experimental and focuses on the investigation of several 

promising multiferroic materials: Pb1 − xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 - 1) and 

Pb(Fe0.5Sb0.5)O3 with a perovskite structure and labeled as multiferroics of the I. type 

according to the Khomsky classification, BaYFeO4, which belongs to the 

multiferroics of the II. Khomsky class, and LiFePO4, which is a potentially 

multiferroic substance containing Fe2+ and are used in electric accumulators at present. 

Mössbauer spectroscopy of the 57Fe isotope was used as a key experimental method, 

which can provide new information about the local arrangement in the vicinity of 

resonantly absorbing nuclei in the investigated substances. Data evaluation and 

interpretation would not be possible without the using results of a number of other 

methods, such as X-ray or neutron structural analysis, electron microscopy, 

measurement of magnetic properties, nuclear magnetic resonance or X-ray absorption 

spectroscopy and also with the use of theoretical calculations of the electronic structure 

of the investigated substances. The valence and spin states of iron ions in individual 

lattice positions were derived from the temperature dependences of hyperfine 

parameters. The temperatures of phase transition and the type of magnetic arrangement 

in individual phases were determined on the basis of temperature dependences of 

hyperfine parameters and magnetic properties in wide temperature intervals. In the 

system Pb1 − xBax (Fe0.5Nb0.5) O3 (x = 0 - 1) this allowed the completion of the 

magnetic phase diagram in the whole range of mixing and Pb and Ba. 

 

Keywords: multiferroics, hyperfine interactions, Mössbauer spektroscopy, perovskite 

structure, iron compounds. 

  



  

 - v - 

Obsah 

1. Úvod ..................................................................................................................... 1 

1.1 Multiferoické materiály ................................................................................. 1 

1.2 Co jsou feroické a multiferoické látky? ........................................................ 2 

1.3 Stručný pohled do historie ............................................................................. 3 

1.4 Záměr práce ................................................................................................... 7 

1.5 Magneto-elektrická/elastická vazba .............................................................. 8 

1.5.1 Landauova fenomenologická teorie ....................................................... 8 

1.5.2 Spontánní momenty a symetrie .............................................................. 9 

1.5.3 Multiferoické sloučeniny s perovskitovou strukturou.......................... 10 

2. Experimentální metody ...................................................................................... 14 

2.1 Charakterizační metody: .............................................................................. 14 

2.1.1 Energiově disperzní rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF) .. 15 

2.1.2 Elektronová skenovací mikroskopie (SEM/EDS) ................................ 17 

2.1.3 Vztah XRF a SEM EDS ....................................................................... 17 

2.1.4 Atomová absorpční spektrometrie (AAS). ........................................... 20 

2.1.5 Difrakce rentgenového záření na polykrystalických materiálech – 

prášková rentgenová difrakce (XRD) ................................................................ 21 

2.1.6 Rentgenová absorpční spektroskopie na hraně FeKα (XAS) ............... 25 

2.2 Hlavní experimentální metody .................................................................... 25 

2.2.1 Prášková neutronová difrakce .............................................................. 26 

2.2.2 Měření magnetických vlastností .......................................................... 26 

2.2.3 Jaderná magnetická rezonanční spektroskopie (NMR)........................ 27 

2.2.4 Mössbauerova spektroskopie ............................................................... 27 

2.3 Experimentální technika v laboratoři Mössbauerovy spektroskopie .......... 43 

2.2.5 „Palcový“ LN2 kryostat ........................................................................ 45 

3 Multiferoika s perovskitovou strukturou ............................................................ 50 

3.1 Minerály s perovskitovou strukturou .......................................................... 50 

3.2 Sloučeniny Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3, x=0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1 ...................... 52 

3.2.1 Pb(Fe0,5Nb0,5)O3 (PFN) ........................................................................ 53 

3.2.2 Ba(Fe0,5Nb0,5)O3 (BFN) ....................................................................... 54 

3.2.3 Záměr výzkumu ................................................................................... 55 

3.2.4 Zkoumané vzorky................................................................................. 55 

3.2.5 Kontrola chemického složení ............................................................... 59 

3.2.6 Strukturní charakterizace vzorků v širokém teplotním rozmezí .......... 65 

3.2.7 Prášková neutronová difrakce .............................................................. 68 

3.2.8 Rentgenová absorpční spektroskopie na hraně FeKα .......................... 71 

3.2.9 Měření magnetických vlastností .......................................................... 72 



  

 - vi - 

3.2.10 Jaderná magnetická rezonance ............................................................. 75 

3.2.11 Mössbauerova spektroskopie ............................................................... 82 

3.2.12 Shrnutí výsledků .................................................................................. 92 

3.3 Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 ........................................................................................... 95 

3.3.1 Záměr výzkumu ................................................................................... 96 

3.3.2 Příprava vzorků .................................................................................... 96 

3.3.3 XRF spektroskopie ............................................................................... 98 

3.3.4 Mössbauerova spektroskopie vzorků různým seff .............................. 100 

3.3.5 Teplotní závislost hyperjemných parametrů a neutronová prášková 

difrakce vzorku seff=0,77 .................................................................................. 104 

3.3.6 Shrnutí výsledků ................................................................................ 113 

4 Multiferoikum II. druhu – BaYFeO4 ................................................................ 116 

4.1 Záměr výzkumu ......................................................................................... 120 

4.2 Příprava vzorků ......................................................................................... 120 

4.3 XRF spektroskopie .................................................................................... 121 

4.4 Neutronová prášková difrakce ................................................................... 121 

4.5 Měření magnetických vlastností ................................................................ 123 

4.6 Mössbauerova spektroskopie .................................................................... 125 

4.7 Shrnutí výsledků ........................................................................................ 136 

5 LiFePO4 – potenciální multiferoikum obsahující dvojmocné železo .............. 138 

5.1 Záměr výzkumu ......................................................................................... 141 

5.2 Zkoumaný vzorek ...................................................................................... 142 

5.3 Magnetické vlastnosti ................................................................................ 143 

5.4 Mössbauerova spektroskopie .................................................................... 145 

5.5 Ověření výsledků získaných experimentálně z Mössbauerovy spektroskopie 

teoretickými výpočty ............................................................................................ 148 

5.6 Shrnutí výsledků ........................................................................................ 152 

6 Závěr ................................................................................................................ 153 

6.1 Shrnutí experimentálních výsledků ........................................................... 153 

6.1.1 Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1 .............................. 153 

6.1.2 Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 .................................................................................. 155 

6.1.3 BaYFeO4 ............................................................................................ 156 

6.1.4 LiFePO4 .............................................................................................. 156 

6.2 Metodický přínos předkládané práce ........................................................ 157 

6.3 Výhled do budoucna .................................................................................. 158 

7 Seznam použité literatury ................................................................................. 159 

8 Seznam tabulek ................................................................................................ 168 

9 Seznam vyobrazení .......................................................................................... 169 



  

 - vii - 

10 Seznam použitých zkratek symbolů ................................................................. 173 

10.1 Seznam zkratek ...................................................................................... 173 

10.2 Seznam symbolů, označení a značek ..................................................... 174 

11 Seznam publikací doktoranda .......................................................................... 176 

11.1 Publikace související s tématem disertace: ............................................ 176 

11.2 Další publikace: ..................................................................................... 176 

 



  

 - 1 - 

1. Úvod 

1.1 Multiferoické materiály 

Materiálový výzkum se v posledním století stal jednou ze stěžejních oblastí vědy, bez 

níž si nelze představit rozvoj technologií a společnosti. Pro řadu oborů je klíčové 

získání materiálů se zcela novými nebo cíleně vybranými vlastnostmi. K takovým 

patří také nové funkční feroelektrické a magnetické materiály, materiály pro 

elektroniku a elektrotechniku.  

Feroelektrické materiály se spontánní elektrickou polarizací, kterou lze ovlivnit 

externím elektrickým polem, se používají v elektronických obvodech jako laditelné 

kondenzátory a jsou například také základem „feroelektrických“ pamětí (Fe-RAM, 

FRAM, které již v roce 1952 podrobně studoval D. A. Buck [1]).  

Magneticky uspořádané materiály tvoří dosud velkou a nezastupitelnou část 

paměťových médií pro ukládání stále rostoucích objemů dat, i když v současnosti je 

pozorovatelný trend jejich nahrazování paměťovými médii na jiných principech. Jejich 

další obtížně nahraditelné užití je ale v řadě dalších oblastí. Permanentní magnety, 

které jsou základem konstrukce elektrických motorů a generátorů, vyžadují stálé 

zlepšování vlastností. Z důvodů geopolitických a bezpečnostních jde také o hledání 

náhrady drahých vzácných zemin v jejich chemickém složení [2]. Magnetické 

materiály jsou součástí senzorů a aktuátorů ve všech oblastech lidských činností [3]. 

Použití (superpara)magnetických nanočástic jako kontrastních nebo terapeutických 

látek v lékařské diagnostice a terapii je dnes již relativně běžnou záležitostí [4]–[6], 

ale je také stále součástí řady prací v základním i aplikovaném výzkumu.  

Velmi zajímavou skupinou materiálů, které jsou předmětem soustavného základního 

výzkumu, ale již se přesouvají i do aplikačního vývoje a praktického využití, jsou látky 

ovlivnitelné zároveň magnetickým nebo elektrickým polem, které v sobě obě výše 

zmíněné vlastnosti sdružují. Případně navíc vykazují mechanické (délky, objemu, 

struktury) či tepelné (pyroelektrika, [7]) změny při aplikaci vnějšího elektrického nebo 

magnetického pole, či možnost manipulace se spiny (široká oblast s přesahem do 

elektroniky, dnes nazývaná spintronika [8]). Skupina takto definovaných materiálů se 

nazývá souhrnným názvem multiferoika. Mohou být a v řadě případů již jsou součástí 

senzorů nejrůznějších veličin, mikrovlnných filtrů nebo elektro/magneto-

mechanických manipulátorů a aktuátorů [9], [10]. Jejich aplikace slibují snížení 
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spotřeby energie, zjednodušení konstrukce, zlepšení robustnosti či funkcí řady 

systémů. Materiálový výzkum tak může posunout vývoj výrazně vpřed. 

1.2 Co jsou feroické a multiferoické látky? 

Na úvod by bylo vhodné vysvětlit, co vlastně chápeme pod označením „feroická“ 

vlastnost látek. Předpona „fero-“ vychází z latinského názvu železa „ferrum“, které je 

již dávno známo svými magnetickými vlastnostmi. Odtud vznikl termín 

„feromagnetický“, používaný pro látky spontánně magneticky uspořádané. Dnes je 

ovšem známo, že se může jednat o různé typy spontánních uspořádání atomových 

magnetických momentů, např. fero-, feri- nebo antifero-magnetické.  

Proto budeme v dalším textu práce používat pro elektrické uspořádání termín 

„feroelektrické (uspořádání)“, ale všechny možné typy spontánního magnetického 

uspořádání budeme v obecném textu uvádět pod souhrnným názvem „magnetické 

(uspořádání)“, pokud již nebude skutečné uspořádání daného systému/látky blíže 

konkretizováno.  

Adjektivum „spontánní“ odkazuje na to, že uspořádání magnetických momentů vzniká 

v látce bez (dodatečného) působení vnějších sil (elektrického/magnetického pole, 

mechanického působení) a je charakteristickou vlastností té které látky samé zpravidla 

v určitém teplotním intervalu nebo počínaje určitou teplotou.  

Schrödinger v roce 1912 [11] pravděpodobně jako první použil termín „feroelektrika“ 

k označení látek se spontánním elektrickým uspořádáním (elektrickou polarizací).  

Až mnohem později, v druhé polovině 60. let 20. století, K. Aizu v sérii přehledových 

článků [12]–[15] zavedl zobecněné označení „feroický“ pro látky v té době známé, 

vykazující feromagnetické, feroelektrické nebo feroelastické spontánní uspořádání, 

přičemž vycházel z rozboru jejich krystalové symetrie. Uvažoval teoreticky i možnost 

současného výskytu více typů uspořádání v jedné látce, ačkoli takové látky nebyly 

ještě známy. 

V roce 1994 byl poprvé použit souhrnný název multiferoika [16] pro látky, vykazující 

více typů spontánních uspořádání, jak je zobrazeno na obr. 1.1, kde jsou také 

vyznačeny základní možnosti, jak mohou jednotlivá „feroická“ uspořádání vzájemně 

interagovat. 

Z výše uvedené definice je patrné, že multiferoické látky/materiály (multiferoika) 

jsou silně heterogenní skupina látek. Může se jednat o látky jednofázové nebo 
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vícefázové (směsi, vrstvy, různé typy kompozitních uspořádání, apod.), které 

spojuje právě jen současný výskyt více typů spontánního uspořádání. 

 

 

Obr. 1.1 Schematické zobrazení možných vzájemných interakcí mezi feroelektrickým 

(charakterizovaným polarizací P a elektrickým polem E), (fero)magnetickým 

(magnetizace M a intenzita magnetického pole H) a feroelastickým uspořádáním 

(deformace ε a napětí σ) v multiferoickém materiálu (převzato z [17]) 

1.3 Stručný pohled do historie 

Zájem o látky a materiály, které bychom dnes řadili mezi multiferoika, a snahu o popis 

jejich chování a následnou mikroskopickou analýzu lze vysledovat až poměrně 

nedávno. 

Uvádí se sice, že už v roce 1888 W. C. Röntgen pozoroval [18], že pohybující se 

dielektrické těleso, umístěné v elektrickém poli, se zmagnetuje. Následně byl 

Wilsonem [19] pozorován opačný efekt, polarizace dielektrika indukovaná vnějším 

magnetickým polem. Nejednalo se ale o skutečnou multiferoicitu, tj. vnitřní spontánní 

vlastnost studované látky, protože vlastnosti byly indukovány vnějšími poli.  

V roce 1894 Pierre Curie sepsal rozsáhlou práci [20], ve které diskutoval podmínky 

symetrie látek nutné pro odezvu na elektrické a magnetické pole a předpověděl 

možnou existenci magnetoelektrického chování v krystalech, tj. koexistenci obou 

uspořádání zároveň a možnost jejich vzájemného ovlivňování.  

P. Debye v roce 1926 v práci [21] poprvé použil název „magnetoelektrický jev“.  



  

 - 4 - 

Přes tento slibný začátek byly projevy magnetoelektrického (multiferoického) chování 

látek vědeckou komunitou překvapivě dlouho málo studovány až opomíjeny.  

Teprve v roce 1959 publikoval I. E. Dzyaloshinskii krátký článek [22], ve kterém 

uvedl, že z prací Landaua a Lifšice [23] plyne neobvyklý výsledek pro některé 

antiferomagnetické krystaly. Pokud takový krystal umístíme do konstantního 

magnetického (elektrického) pole, je v krystalu indukován příslušný elektrický 

(magnetický) moment, úměrný přiloženému poli. Sám Landau ale údajně existenci 

magnetoelektrického jevu odmítal s tím, že (do té doby, roku 1959) nebyl u žádného 

materiálu pozorován a experimentálně prokázán. 

Po Dzyaloshinského teoretické předpovědi byl poprvé pozorován magnetoelektrický 

jev ve vzorku oxidu chromitého (Cr2O3) v práci Astrova v roce 1960 [24] v tehdejším 

Sovětském Svazu a na opačném konci světa v USA na témže materiálu v práci autorů 

Folen a Rado v roce 1961 [25]. 

Potvrzení vzájemného ovlivnění mezi magnetickým uspořádáním a elektrickou 

polarizací bylo publikováno v práci Aschera a kol. [26] v roce 1966, kde je popsána 

rotace magnetizace o 90° ve vzorku nikelnato-jodového analogu boracitu (Ni3B7O13I, 

minerál boracit obsahuje místo niklu hořčík a místo jódu chlór [27]), indukovanou 

vnějším elektrickým polem. 

Tyto objevy iniciovaly zájem o syntézu nových materiálů, které by vykazovaly 

multiferoické vlastnosti. Zvláště aktivní byly v této době dvě skupiny na území 

bývalého Sovětského svazu:  

- skupina G. A. Smolenského v Leningradu, která se již od počátku 50. let 20 století 

zabývala přípravou a charakterizaci nových látek převážně s perovskitovou strukturou 

(dále zkráceno jako „perovskitové sloučeniny“), zvláště tzv. „segnetoelektrik“, tj. 

materiálů se spontánním elektrickým uspořádáním, dnes bychom řekli feroelektrik. 

Studovala vlastnosti titanátů, zvláště BaTiO3 a látek tvořené směsí titanátů s dalšími 

perovskitovými sloučeninami. Připravila metodou syntézy v pevné fázi celou řadu 

sloučenin obsahujících olovo (např. Pb2MgNbO6, Pb2ScNbO6, Pb2YbNbO6, 

Pb2ScTaO6,…). Přibližně v roce 1958 poprvé připravila také oxidickou perovskitovou 

sloučeninu Pb2FeNbO6 [28], o které bude dále pojednáno podrobněji v textu této 

práce;  

- druhá skupina J. N. Venevtseva v Moskvě se věnovala studiu feroelektrických 

vlastností velké skupiny materiálů s perovskitovou strukturou, například s obecným 

vzorcem BiMeO3 (Me = Sc, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Y, La) a řady dalších, přičemž jejich 
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hlavním cílem bylo syntetizovat a charakterizovat co největší množství nových 

možných feroelektrik pro praktické využití v elektrotechnice.  

Po tomto krátkém období rychlého rozvoje došlo znovu k útlumu zájmu o podobné 

materiály na úkor jiných oblastí. K návratu zájmu o zkoumání multiferoických 

materiálů, který byl pravděpodobně akcelerován objevem vysokoteplotní 

supravodivosti látek s perovskitovou strukturou (shrnuto např. v [29]), došlo až v 90. 

letech 20. století. 

S rostoucím počtem prací, zabývajících se látkami, vykazujícími zároveň více 

spontánních uspořádání, např. feroelektrické a některé ze spontánních „fero“ 

magnetických, vyvstala potřeba tuto skupinu souhrnně pojmenovat. Ale jak už bylo 

uvedeno výše, až v roce 1994 se v názvu přehledové práce Hanse Schmida poprvé pro 

podobné materiály objevil obecný název „multi-feroika“ [16] (zatím s pomlčkou, 

později jako jedno slovo a název skupiny), který byl postupně přijat vědeckou 

komunitou jako zobecněné označení. 

V roce 2009 D. I. Khomskii [30] pokusil o podrobnější systemizaci a rozdělil 

jednofázová multiferoika do dvou tříd:  

a/ multiferoika I. druhu jsou látky, u nichž se nejdříve objevuje spontánní elektrická 

polarizace, která se objevuje samostatně při relativně vysoké teplotě, zpravidla nad 

pokojovou teplotou (pod určitou teplotou uspořádání TE). Spontánní magnetické 

uspořádání, častěji antiferomagnetické než fero/feri-magnetické, se objeví pod jinou 

Néelovou (Curieovou) teplotou TN (TC), často výrazně nižší, ležící až v oblasti 

kryogenních teplot. Obě uspořádání jsou navíc relativně málo svázána, tj. slabě se 

ovlivňují nebo jsou jejich vzájemné účinky dokonce neměřitelné. Spolu s nízkou 

teplotou přechodu do magneticky uspořádaného stavu to omezuje jejich aplikační 

využití. Do této skupiny patří právě řada multiferoik s perovskitovou strukturou. 

Ukazuje se však, že látky tohoto druhu je možno použít v jiných aplikacích například 

v elektronice, protože mají vhodné piezoelektrické nebo dielektrické vlastnosti [31]. 

Jsou však stále objektem intenzivního základního výzkumu, který se cíleně zaměřuje 

zvláště na hledání látek nebo jejich modifikace, které by mohly vést k soustavám 

s magnetickým přechodem posunutým do oblasti blízko pod, nebo až nad pokojovou 

teplotou a/nebo k posílení magneto-elektrické vazby. Také jsou často využívána pro 

přípravu heterogenních multiferoických systémů, ve kterých až kombinací různých 

materiálů vznikají vhodné multiferoické vlastnosti [32]. 
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b/ multiferoika II. druhu, objevená daleko později (uvádí se až kolem roku 2003) 

[33], jsou naproti tomu látky, kde se vznik magnetického a elektrického spontánního 

uspořádání pozoruje pod společnou teplotou přechodu TE,N (TE,C). Obě uspořádání 

jsou vzájemně silně vázána nebo často nemohou samostatně existovat. Elektrická 

polarizace je v těchto látkách (materiálech) indukována spinovým uspořádáním, tj. 

magnetické uspořádání vede k posunu některých kationtů, čímž se poruší/sníží 

krystalová symetrie a může tak vzniknout spontánní elektrická polarizace (látky 

v jejich struktuře je obsažen střed symetrie, nemohou z principu vykazovat 

feroelektrické vlastnosti, což omezuje existenci spontánního elektrického uspořádání 

na 31 krystalových grup bez středu symetrie [34]). Často je v této skupině multiferoik 

magnetické uspořádání velmi složité, tvořené např. cykloidální, helikální nebo jinak 

složitou spinovou strukturou, vlnami spinové hustoty, apod. Výhodou silné vazby 

mezi elektrickou polarizací a magnetickým uspořádáním je možnost snadno 

ovlivňovat jeden systém pomocí druhého, což může zjednodušit např. přípravu 

senzorů elektrických a magnetických veličin. Do této skupiny patří např. materiály 

s obecným chemickým vzorcem ReMnO3 (manganity s ortorombickou strukturou, Re 

– Tm, Gd, Dy, apod.), o chemickém složení Ca3CoMnO6, TbMn2O5, nebo nová 

oxidická sloučenina o chemickém složení BaYFeO4, kterému bude věnována jedna 

z kapitol této práce.  

 

Na počátku 21. století se začínají objevovat první publikace, které mají v názvu pojem 

„multiferroic“ (obr. 1.2), a od roku 2003 dochází k prudkému nárůstu jejich počtu, což 

dobře dokumentuje vědecký zájem těmto látkám věnovaný. V současné době dochází 

k ustálení počtu publikací z oblasti základního výzkumu a pozornost se více 

soustřeďuje na využití těchto materiálů pro praktické aplikace.  

Základní výzkum ale stále intenzivně probíhá, protože řada problémů a jevů není 

dosud dostatečně popsána ani vysvětlena. Také hledání nových jednofázových 

materiálů, které by například vykazovaly multiferoické vlastnosti při pokojové teplotě 

či při teplotách vyšších a tím byly vhodnější pro aplikační využití, není ještě zdaleka 

ukončeno.  
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Obr. 1.2 Počet článků obsahujících v názvu, abstraktu nebo klíčových slovech slovo 

„multiferroic“, zdroj: webofknowledge.com, 15. 1. 2021 

 

V současnosti se zájem vědecké komunity posunul spíše k heterogenním a 

vícefázovým multiferoickým strukturám, tvořeným vhodným geometrickým spojením 

nebo promísením více „feroických“ materiálů: od prostých směsí přes multivrstvy, 

sendvičové materiály, objemový materiál prostoupený vlákny druhého materiálu, 

nanočástice s magnetickým jádrem a feroelektrickým/piezoelektrickým obalem, tzv. 

core-shell nanočástice apod. [35]. Tyto „heterostruktury“ mají často „multiferoické“ 

vlastnosti realizované vazbou danou např. vzájemnou deformací, tedy prostřednictvím 

piezoefektu nebo magnetostrikce nebo jevy na rozhraní fází, dané rozdílností 

krystalového uspořádání nebo mřížových parametrů. Charakterem chování je lze 

zpravidla řadit k (heterogenním) multiferoikům II. druhu. Vykazují multiferoické 

vlastnosti ve zvolené/vybrané oblasti teplot a nabízejí tak vysoký aplikační potenciál. 

Prostou volbou typu a geometrie směšovaných materiálů lze volit optimální nastavení 

pro danou aplikaci (např. v oblasti spintroniky [8], generování a řízení pohybu nových 

částic jako skyrmionů [36], vírů či elektromagnonů [37]). 

 

1.4 Záměr práce 

V předkládané práci se zabýváme výhradně multiferoiky jednofázovými, 

patřícími převážně k multiferoikům I. druhu (s výjimkou sloučeniny BaYFeO4, 
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která je multiferoikem II. druhu), s magnetickým a elektrickým spontánním 

uspořádáním. Pro srovnání byly v některých případech studovány i jejich 

analogy s odlišným chemickým složením, které multiferoické vlastnosti 

nevykazují. Vzhledem k tomu, že hlavní použitá experimentální metoda pro 

studium vlastností multiferoických materiálů byla Mössbauerova spektroskopie 

izotopu železa 57Fe, zaměřili jsme se výhradně na multiferoické materiály 

obsahující železo. 

Pro ucelený pohled na studované matriály je Mössbauerova spektroskopie v této 

práci doplněna o výsledky řady fyzikálních a chemických metod. Závěry jsou 

potom formulovány s přihlédnutím ke všem dílčím výsledkům. 

1.5 Magneto-elektrická/elastická vazba 

Obecná definice magnetoelektrického efektu popisuje vazbu mezi elektrickým a 

magnetickým polem v látce (tj. vznik magnetizace M působením elektrického pole E 

nebo elektrické polarizace P generované magnetickým polem H) a tradičně se zde 

využívá Landauovy fenomenologické teorie.  

1.5.1 Landauova fenomenologická teorie 

Landauova fenomenologická teorie obvykle pracuje s parametrem uspořádání a jeho 

závislostí na teplotě resp. vnějších silách, jimiž mohou být i magnetické nebo 

elektrické pole. V případě magnetoelektrického efektu jsou těmito „parametry 

uspořádání“ magnetizace a elektrická polarizace a systém se popisuje vyjádřením 

volné energie systému F jako funkce působícího vnějšího elektrického (E) a 

magnetického pole (H) [34]: 

 

  S S

0 i i i i  0 ij i j 0 ij i j ij i j

ijk i j k ijk i j k

,  – –  –  1/ 2 –  1/ 2 –

– 1/ 2 – 1 / 2 –  

F E H F P E M H E E H H E H

E H H H E E

    

 




 (1.1) 

 

kde F0 je energie základního stavu, indexy (i, j, k) označují složky proměnných ve 

třech prostorových souřadnicích, Ei, Hi jsou složky elektrického resp. magnetického 

pole, Pi
S, Mi

S jsou složky spontánní elektrické polarizace, resp. magnetizace, ε0, μ0 jsou 

konstanty permitivita resp. permeabilita vakua, εij, μij jsou složky tenzorů druhého řádu, 

vyjadřujících permitivitu a permeabilitu materiálu, βijk, γijk jsou složky tenzorů třetího 
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řádu. Důležité jsou αij složky tenzoru α, který svazuje složky elektrického resp. 

magnetického pole a popisuje lineární magnetoelektrický efekt. Zodpovídá tak za 

vznik elektrické polarizace ve vnějším magnetickém poli, resp. vznik magnetizace 

působením externího elektrického pole. Další členy popisují magnetoelektrické jevy 

vyššího řádu s parametry β a γ [31]. Analogicky by bylo možné do rovnice (1) doplnit 

i členy, popisující vazbu mezi působícím vnějším elektrickým resp. magnetickým 

polem a (vnějším) mechanickým napětím σ a deformací e (magneto- nebo elektro- 

elastické jevy).  

Ze vztahu (1.1) lze vyjádřit elektrickou polarizaci (přičemž se často omezujeme jen na 

lineární členy a mluvíme o lineárních multiferoikách): 

  S

i i i   0 ij j ij j ijk j k ijk i j,  – /  1/ 2  P E H F E P E H H H H E               (1.2) 

a analogicky magnetizaci: 

  S

i i   0 ij j ij j ijk j i ijk ji k,   –  /  1/ 2E H F H M HM E H E E E              (1.3) 

a analogicky lze zapsat i pro „fero-elastické“ jevy. 

1.5.2 Spontánní momenty a symetrie 

Je důležité si hned v úvodu uvědomit, že z důvodů symetrií existuje určitá 

nekompatibilita mezi feroelektrickým a magnetickým uspořádáním [34]. 

Feroelektrické uspořádání v látce vyžaduje narušení operace prostorové inverze, 

zatímco systém musí být invariantní vůči operaci časové inverze. Naopak narušení 

symetrie časové inverze v systému je nutným požadavkem pro magnetismus a spinové 

uspořádání, zatímco prostorová inverze je pro běžné magneticky uspořádané materiály 

přípustná (není ale nezbytná). Z výše uvedeného lze dovodit, že z 233 Šubnikovových 

magnetických bodových grup pouze 13 splňuje uvedené předpoklady pro obě 

uspořádání zároveň a dovoluje vznik feroelektrického a magnetického uspořádání 

v jednom systému [34]. Tím se multiferoické chování ukazuje jako řídce se vyskytující 

jev. A jak bylo již prověřeno u řady slibných materiálů i experimentálně, ani všechny 

látky, které by krystalovou symetrií náležely do některé z těchto 13 bodových grup, 

nevykazují automaticky multiferoické vlastnosti. Naopak přípravou a charakterizací 

velkého množství oxidických látek s perovskitovou strukturou bylo ověřeno, že mezi 

nimi existuje celá řada čistě feroelektrických [38] nebo magneticky uspořádaných 

materiálů [39], ale porovnáním rozsáhlých seznamů ve výše uvedené literatuře lze 
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nalézt jen velmi malý počet takových, které se vyskytují v obou seznamech současně, 

tj. vykazují obě „feroické“ vlastnosti zároveň. Ještě méně jich bude, pokud hledání 

zúžíme požadavkem, aby obě uspořádání existovala zároveň alespoň za pokojové 

teploty. To vede k závěru, že feroelektrické a magnetické uspořádání mají 

v jednofázovém systému tendenci navzájem se vylučovat, což komplikuje hledání (a 

nalézání) nových multiferoických jednofázových materiálů [34].  

1.5.3 Multiferoické sloučeniny s perovskitovou strukturou 

Pro vznik multiferoického uspořádání musí materiál zároveň splňovat podmínky pro 

vznik feroelektrického a magnetického (nebo navíc i feroelastického) uspořádání. 

Některé již byly obecně zmíněny výše, ale na tomto místě bychom je chtěli přehledně 

shrnout: 

A/ Symetrie: pro vznik spontánní elektrické polarizace je nutné, aby systém neměl 

střed symetrie. Takových Šubnikov-Heeschových bodových grup je 31 (z celkových 

122). Stejně tak je 31 bodových grup, které umožňují spontánní fero-, feri-, antifero- 

magnetické uspořádání. Průnikem těchto dvou skupin je pouze 13 bodových grup, 

které teoreticky umožňují současný vznik magnetického a feroelektrického uspořádání 

(jedná se o grupy: 1, 2, 2´, m, m´, 3, 3m´, 4, 4m´m´, m´m2´, m´m´2, 6, 6m´m) [34]. Tyto 

bodové grupy jsou unikátní v tom, že kromě zmíněného spontánního magnetického a 

feroelektrického uspořádání dovolují vznik lineárního/bilineárního magneto-

elektrického jevu, piezoelektrického, lineárního eletro/magneto-optického jevu a 

dalších. Vznik spontánní polarizace a/nebo magnetizace je u nich často spojen i se 

vznikem spontánní deformace εS [16]). 

B/ Elektrická vodivost: ferolektrický materiál musí být z principu nevodivý. Naopak 

feromagnetické látky jsou často kovy (Fe, Co, Ni, slitiny) s dobrou elektrickou 

vodivostí, která vznik spontánní elektrické polarizace vylučuje. Pokud zahrneme další 

typy látek, například oxidy, které mají antiferomagnetické, feromagnetické nebo slabě 

feromagnetické uspořádání, lze mezi nimi již nalézt větší počet takových, které jsou 

nevodivé, a tudíž spontánní elektrickou polarizaci umožňují [40]. 

C/ Chemické složení (a jeho změny) může vést k distorzi mříže a tím ke ztrátě 

centrosymetrie, aby mohla vzniknout spontánní polarizace. V některých chemických 

látkách, jejichž typickým příkladem je BaTiO3 s perovskitovou strukturou, dochází 

k distorzi mříže, vedoucí ke ztrátě centrální symetrie tak, že se oktaedry TiO6 ve 

struktuře posunou do stavu s nižší energií z důvodu hybridizace (rehybridizace) vazeb 
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iontů Ti (3d) a O (2p). Tento jev se v anglických textech označuje jako „d0 – ness“. 

Poté již může dojít ke spontánní elektrické polarizaci [41], [42]. Dalšími vlivy mohou 

být typ a velikost kationtů, distorze mříže vlivem Jahn-Tellerova efektu apod. [43]. 

 

Shrnutí možných mechanismů vzniku feroelektrického uspořádání se zaměřením na 

látky s perovskitovým uspořádáním je přehledně uvedeno v článku Khomského [30]. 

Mechanismy vzniku lze podle něho rozdělit následovně: 

- feroelektrické uspořádání vyvolané posunem iontů transitivního kovu 

s nezaplněným d-orbitalem (d0, často Ti4+, Ta5+. Nb5+, W6+,…). V materiálech 

s perovskitovou strukturou dochází prostřednictvím silné kovalentní vazby mezi ionty 

prvků tranzitivních kovů s nezaplněným d-orbitalem a kyslíkem k vysunutí 

centrálního iontu, které vede ke vzniku elektrické polarizace. Naopak v případě iontů 

se zaplněnými d-orbitaly (dN) je tento proces potlačen a vzniká magnetické uspořádání 

(červené body a šipky na obr. 1.3a) bez elektrické polarizace. Ve většině případů je 

magnetický iont se zaplněnými d-orbitaly stabilní ve středu O6 oktaedru, ale mohou 

nastat případy, kdy tomu tak není. Podrobně byla tato problematika studována např. v 

[43], [44]. Jedním z možných způsobů, jak se vyhnout tomuto problému, je příprava 

směsných perovskitů s ionty d0 i dN. Bohužel vazba magnetických a feroelektrických 

subsystémů ve smíšených perovskitech je zpravidla velmi slabá. Viz obr. 1.3a – zelené 

body – ionty transitivního kovu s d0, zelená šipka el. polarizace, červené body – ionty 

transitivního kovu se zaplněným d-orbitalem, červená šipka – uspořádané magnetické 

momenty. 

- feroelektrické uspořádání vyvolané izolovanými („osamělými“, v chemii se 

často označují jako „volné“) páry elektronů. Charakteristickými představiteli 

tohoto typu jsou např. sloučeniny BiFeO3 (a pravděpodobně i BiMnO3 a PbVO3), kde 

se v iontech Bi3+ a Pb2+ dva valenční 6s elektrony neúčastní chemické vazby a tvoří 

„izolovaný“ elektronový pár s vysokou polarizovatelností. Uspořádání těchto 

„izolovaných“ elektronových párů (mikroskopicky jediného páru) v jednom 

krystalografickém směru vede k elektrické polarizaci (obr. 1.3b - mezi ionty Bi3+ a 

Pb2+ (červeně) vede ke vzniku elektrické polarizace ve směru zelené šipky (atomy 

kyslíku - modře)); 
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Obr. 1.3 Možné typy feroelektrického uspořádání v multiferoických materiálech 

s perovskitovou strukturou podle Khomského: a) vyvolané posunem iontů 

transitivního kovu s neobsazeným d-orbitalem, b) uspořádání „izolovaných 

(osamělých)“ elektronových párů (žlutá oblast), c) koexistence a nábojové 

uspořádání neekvivalentních pozic, d) „geometrický“ typ vzniku elektrické 

polarizace, převzato z [30]. 

 

- feroelektrické uspořádání vyvolané nábojovým uspořádáním. Tento 

mechanismus byl pozorován v látkách, které obsahují ionty dvou transitivních kovů 

s různými valencemi. Pak, dojde-li k nábojovému uspořádání iontů, stanou se vazby a 

polohy obou typů iontů neekvivalentními, což ve svém důsledku vede k elektrické 

polarizaci (obr. 1.3c); 

- posledním příkladem, který se někdy nazývá „geometrický“ původ polarizace, 

může být situace např. v sloučenině YMnO3 (podrobný popis [45]). Feroelektrické 

uspořádání je vyvoláno pootočením prakticky tuhého mnohostěnu MnO5. Toto 

pootočení vede k tomu, že některé vazby Y-O jsou zkráceny, což vede k polarizaci 

(obr. 1.3d). 

Z výše uvedeného je patrné, že současný vznik spontánního elektrického a 

magnetického uspořádání v jednofázových multiferoikách s perovskitovou 



  

 - 13 - 

strukturou, je složitý a tedy problematický. Teoretická predikce, zda určitá 

jednofázová chemická látka bude nebo nebude feroelektricky uspořádána, za jakých 

podmínek (teploty, tlaku,…) a jak silné bude vzájemné ovlivnění/působení feroicky 

uspořádaných subsystémů navzájem, je v podstatě nemožná.  

 

Vývoj nových materiálů proto vyžaduje experimentální ověření 

vlastností pomocí více vzájemně se doplňujících metod. Dílčím 

příspěvkem k experimentálnímu studiu vlastností několika 

zajímavých a stále neúplně prozkoumaných materiálů se snaží být i 

předkládaná práce. 
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2. Experimentální metody 

V současném materiálovém výzkumu při komplexním studiu vlastností nových látek 

je zapotřebí využívat mnoho vzájemně se doplňujících experimentálních metod. Počet 

aplikovaných metod a jejich složitost při výzkumu kondenzovaných látek neustále 

roste. Také v předkládané práci byl využitých počet metod relativně vysoký a bylo 

nutné spolupracovat s řadou pracovišť. Metody samotné jsme pro přehlednost rozdělili 

na dvě základní skupiny: 

- metody charakterizační (odst. 2.1), sloužící pro určení, resp. ověření, jaké vzorky 

zkoumáme a zda mají požadované vlastnosti; 

- hlavní experimentální metody (odst. 2.2), které sloužily k poznání požadovaných 

fyzikálních vlastností. 

Toto rozdělení je pouze orientační, platné v kontextu předkládané práce a v žádném 

případě některou z metod nesnižuje nebo naopak nezdůrazňuje. Obě skupiny se navíc 

vždy překrývají a nemohou bez vzájemného sdílení výsledků poskytnout očekávané 

výstupy. 

2.1 Charakterizační metody: 

- rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) – ověření prvkového složení a 

kontrola nežádoucích příměsí ve vzorcích, prováděna autorem práce; 

- elektronová skenovací mikroskopie ve spojení s elektronovou mikroanalýzou 

(SEM/EDS) – zobrazení mikroskopického reliéfu povrchu vzorků, určení velikosti 

částic (ve spojení s programy pro obrazovou analýzu) a kontrola lokálního chemického 

složení v mikroskopickém měřítku, prováděna autorem práce ve Fyzikálním ústavu 

AV ČR a na Katedře fyziky materiálů MFF UK; 

- atomová absorpční spektroskopie (AAS) pro detailní ověření kvantitativního 

složení vzorků, byla prováděna ve spolupráci s Katedrou analytické chemie 

Přírodovědecké fakulty UK;  

- rentgenová prášková difrakce/rentgenová strukturní analýza (XRD) – určení 

fázového složení a krystalové struktury vzorků, prováděna ve spolupráci s Katedrou 

fyziky kondenzovaných látek MFF UK a na synchrotronu Petra III, Hamburk (SRN), 



  

 - 15 - 

při měření na synchrotronu autor práce prováděl experimenty, připravoval vzorky a 

vyhodnocoval primární data; 

- rentgenová absorpční spektroskopie (XAS) pro ověření valenčního stavu Fe a 

popis rozmístění atomů v nejbližším okolí atomů železa, experimenty prováděny 

autorem práce na synchrotronu v ESRF Grenoble, vyhodnocení bylo provedeno ve 

spolupráci s dalšími pracovišti (Katedra fyziky kondenzovaných látek MFF UK, 

Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT Praha). 

2.1.1 Energiově disperzní rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF)  

XRF je nedestruktivní analytická metoda sloužící jednak k určení prvkového 

kvalitativního, ale také ke stanovení přibližného kvantitativního složení materiálů. 

Využívá analýzu charakteristického sekundárního rentgenového záření buzeného ve 

vzorku nejčastěji dopadem kompletního emisního spektra rentgenové lampy s vhodně 

zvoleným materiálem anody (nejčastěji Rh, Mo, Co, Ag). 

Charakteristické rentgenové záření vybuzené ve vzorku je detekováno nejčastěji 

polovodičovým detektorem s dostatečným energetickým rozlišením (rozlišení ~100-

200 eV na energii charakteristické čáry MnKα~5,9 keV) a vyhodnoceno 

mnohokanálovým analyzátorem. Zjednodušené schéma základního XRF spektrometru 

je na obr. 2.1 

 

 

Obr. 2.1 Blokové schéma nejjednoduššího XRF spektrometru (SOURCE – 

rentgenová trubice, EXCITATION – excitační rentgenové záření, SAMPLE – 

vzorek, FLUORESCENCE – charakteristické rentgenové záření ze vzorku, 

DETECTOR – detektor rentgenové záření s energetickým rozlišením, MCA – 

mnohokanálový analyzátor, vyhodnocení v PC), převzato z [46] 
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Charakteristická maxima ve spektru (příklad komplikovaného XRF spektra je na obr. 

2.3) jsou přesně tabelována a lze je dle jejich energií přiřadit chemickým prvkům 

obsaženým ve vzorku. Semikvantitativním výpočtem je možné ze vzájemného poměru 

ploch maxim přibližně určit relativní zastoupení detekovaných prvků. Chyba takového 

stanovení však může být značná, i v řádu jednotek až desítek procent (absolutně) 

v závislosti na chemickém složení a zastoupení daného prvku, jak bude podrobněji 

rozebráno dále v části 2.1.3. Obecně platí, že prvky s nižším atomovým číslem a nižší 

koncentrací jsou stanoveny s vyšší relativní chybou. 

Běžné XRF spektrometry mohou při umístění vzorku do vakuového prostoru nebo při 

proplachu prostoru aktivního prostoru heliem detekovat chemické prvky počínaje 

sodíkem až po prvky uranové řady (běžně se udává po uran). Při měření na vzduchu, 

který je účinným absorbátorem nízkoenergetického charakteristického rentgenového 

záření lehkých prvků, jsou spolehlivě detekovány chemické prvky ležící 

v Mendělejevově periodické tabulce prvků až za argonem.  

Informační hloubka, tj. tloušťka materiálu, ze které dostáváme informaci o přítomných 

chemických prvcích, závisí na tom, jaké prvky jsou detekovány a jaké je složení a 

struktura matrice, ve které jsou rozptýleny. Obecně platí, že pokud jsou detekovány 

prvky těžší (s vyšším atomovým číslem) v matrici, tvořené převážně lehkými prvky 

(např. chceme-li detekovat železo nebo olovo v organické matrici obsahující převážně 

vodík, uhlík a kyslík), můžeme je detekovat do hloubky přesahující několik mm i cm, 

jedná se pak o metodu objemovou. Naopak pokud chceme detekovat lehké prvky 

v matrici těžkých atomů, např. hliník, křemík v měděné, železné nebo olověné slitině, 

je informační hloubka v jednotkách mikrometrů a jedná se o metodu povrchovou. Tuto 

úvahu je třeba provést vždy pro konkrétní analyzované vzorky. Informační hloubka 

pro daný prvek následně vždy ovlivňuje také výsledky odhadu koncentrací ze spekter 

semikvantitativními výpočty. Podrobněji o metodě i přístrojích viz např. v 

podrobné knize [46]. 

Energiově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrická analýza vzorků 

uváděná v této práci byla provedena na přístroji Eagle microProbe III XPL. Obvyklé 

podmínky měření: napětí na rentgenové lampě 40 kV, stopa budicího záření 300/50 

µm podle volby fokusační optiky, měřeno ve vakuu bez překrytí vzorku, detekovatelné 

chemické prvky v rozmezí Na – U. Citlivost kvalitativní analýzy tímto přístrojem je 

dostatečná (~<0,1‰) pro zjištění nežádoucích příměsových prvků.  
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2.1.2 Elektronová skenovací mikroskopie (SEM/EDS) 

Elektronová skenovací mikroskopie (SEM) slouží primárně k zobrazování povrchu 

vzorků v rozsahu zvětšení od jednotek do milionů. Oproti optické mikroskopii má 

výhodu výrazně vyšší rozlišovací schopnosti, odvozené od výrazně kratší „vlnové“ 

délky zobrazujících elektronů. Elektronový skenovací mikroskop umožňuje pozorovat 

a zaznamenávat reliéf povrchu vzorků až po detaily o rozměrech jednotek nanometrů 

v režimu pozorování sekundárních elektronů (SE režim) či pozorovat materiálový 

kontrast také přibližně až do výše uvedených rozměrů v režimu odražených elektronů 

(BSE režim). Využití elektronů umožňuje navíc spojit pozorování povrchu ve velkém 

zvětšení s dalšími metodami, které prohlubují informace o studovaném materiálu.  

Asi nejdůležitější a nejvíce využívanou doplňkovou funkcí SEM je analýza prvkového 

složení nebo vytváření prvkových map detekováním charakteristického rentgenového 

záření prvků ze vzorku vybuzeného dopadem kolimovaného svazku urychlených 

elektronů (tzv. EDS analýza, v případě elektronového skenovacího mikroskopu se 

zpravidla označuje jako SEM EDS). K detekci vybuzeného charakteristického 

rentgenového záření se využívají obdobné detektory jako pro XRF. Výsledkem jsou 

také podobná spektra, zachycující maxima charakteristického rentgenového záření 

odpovídající detekovaným chemickým prvkům v okolí místa dopadu svazku 

elektronů. A stejně lze podle vhodného algoritmu použít výsledky EDS analýzy 

k odhadu chemického složení. 

V práci bylo použito elektronového skenovacího mikroskopu Philips Quanta 200F 

(SEM), vybaveném energiově dispersním rentgenovým analyzátorem EDAX Si(Li) 

Apollo XP (EDS analýza). Urychlovací napětí 10-30 kV, detektory sekundárních resp. 

odražených elektronů (na snímcích ozn. „SE“ resp. „BSE“). Velikost průmětů zrn / 

krystalitů ve vzorcích do roviny snímků ze SEM byla měřena pomocí software pro 

analýzu obrazu Lucia® (Laboratory Imaging, s.r.o.) [47].  

2.1.3 Vztah XRF a SEM EDS 

Využití detekce charakteristického sekundárního rentgenového záření prvků u obou 

zmíněných metod vede uživatele často k názoru, že se jedná o dvě vzájemně 

zaměnitelné, v podstatě shodné metody. Přesto se však obě metody od sebe řadou 

aspektů liší, ale povědomí o těchto odlišnostech není příliš rozšířené. Rozdíly metod 
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se odrazily i při charakterizaci vzorků, studovaných v předkládané práci, proto 

bychom chtěli některé nejasnosti na tomto místě podrobněji diskutovat. 

SEM EDS je vždy metodou povrchovou, tj. informační hloubka je v jednotkách, 

maximálně desítkách mikrometrů – závisí na urychlovacím napětí elektronů. U XRF 

informační hloubka závisí na tom, jaký prvek/y chceme detekovat a které prvky 

majoritně tvoří objem (matrici) vzorku a jak již bylo uvedeno výše, může být i 

překvapivě velká (~jednotky mm i cm). 

Významný je i rozdíl v citlivostech obou metod k jednotlivým chemickým prvkům. 

Buzení urychlenými elektrony je vysoce účinné pro prvky s nízkým atomovým číslem 

a s rostoucím atomovým číslem klesá, pro XRF je tomu právě naopak: buzení 

rentgenovým zářením (téměř) neumožňuje detekovat lehké prvky s protonovým 

číslem Z < 11 (obr. 2.2, 2.3).  

Na obrázku 2.3 je porovnání spekter z XRF spektrometru a SEM/EDS pro skleněný 

standard NIST 612 [48], který obsahuje ve skleněné matrici 61 chemických prvků 

v koncentracích mezi 10 mg/kg až 80 mg/kg (10 – 80 ppm), které dobře ilustruje výše 

popsané rozdíly v účinnosti buzení charakteristického záření a tedy meze detekce 

různých chemických prvků oběma metodami.  

 

 

Obr. 2.2 Závislost účinného průřezu (tj. efektivity buzení) pro K-čáry na protonovém 

číslu prvků Z (Atomic Number): závislosti označené „X“ odpovídají buzení 

pomocí rentgenového záření o uvedené energii, označené „e“ odpovídají buzení 

pomocí urychlených elektronů o uvedeném urychlovacím napětí, převzato z [49] 
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Obr. 2.3 Porovnání spekter skleněného standardu NIST612 v SEM EDS (červeně) a 

XRF (modře), převzato z [49] 

 

Rozdíly v citlivosti buzení a informačních hloubkách se promítají také do přesnosti 

semikvantitativních odhadů koncentrací detekovaných chemických prvků. Obecně lze 

ale konstatovat, že prostým použitím semikvantitativního výpočtu koncentrací 

z výsledků měření SEM EDS nebo XRF měření (zpravidla pomocí funkcí software 

dodávaného s přístrojem) nelze dosáhnout přílišné přesnosti, např. v jednotkách nebo 

desetinách procenta skutečných koncentrací. Přesnost semikvantitativních výpočtů 

(odhadů) lze zpravidla odhadnout a vztáhnout k relativnímu zastoupení jednotlivých 

prvků ve vzorku [46]: 

- pro chemické prvky majoritní, tj. se zastoupením >30%, rozdíl vypočtené a skutečné 

koncentrace činí zpravidla ±2 – 3 % absolutně; 

- pro chemické prvky minoritní, tj. se zastoupením 5 – 30%, lze zpravidla provést 

stanovení s relativní chybou v rozsahu ±5 – 20 %; 

- pro chemické prvky stopové ve vzorku (z hlediska metod XRF nebo EDS), tj. se 

zastoupením <3 – 5 %, nelze zpravidla provést stanovení s relativní chybou menší 

než 50 %. 

Proto je třeba velmi obezřetně přistupovat k údajům v publikacích, kde složení 

vzorků určené pouhým semikvantitativním odhadem z měření SEM EDS nebo 

XRF je uváděno s přesností na řadu desetinných míst a jako odpovídající realitě 

(jako „přesné“). 

Zpřesnění výsledků určení chemického složení nepřímými metodami XRF nebo EDS 

je sice možné, vyžaduje však dostupnost určitého počtu standardů se správně 
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stanoveným chemických složením, které jsou navíc složením co nejbližší 

studovanému vzorku. To bývá vážný problém, zvláště při zkoumání nově vyvíjených 

materiálů.  

Proto v případech, kdy potřebujeme znát skutečné chemické složení studovaných 

vzorků, musíme alespoň na začátku hledat a volit analytické metody, které mohou 

poskytnut údaje o reálném zastoupení chemických prvků nebo sloučenin ve vzorku 

přímo. K nim patří například klasické, pracné a v současnosti již často obtížně 

dostupné analytické metody na mokré cestě nebo některé jednodušeji kalibrovatelné 

nepřímé metody, jako např. atomová absorpční spektroskopie (AAS) nebo emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP) ve spojení s optickou / atomovou 

emisní spektroskopií (AES /OES) nebo s hmotnostní spektrometrií (MS) apod. Jejich 

nevýhodou je ale nutnost vzorky rozpustit nebo jinak připravit. Obecně jsou to vždy 

metody destruktivní, s čímž je třeba při přípravě vzorků předem kalkulovat a vyrobit 

potřebné množství navíc. 

2.1.4 Atomová absorpční spektrometrie (AAS).  

Pro objektivní stanovení poměrného zastoupení chemických prvků bylo u části vzorků 

využito metody AAS, což je spektro(foto)metrická analytická metoda sloužící ke 

stanovení obsahu koncentrací prvků v analyzovaném roztoku s citlivostí od setin do 

stovek ppm. Touto metodou lze analyzovat více než 60 prvků periodické tabulky. 

Pevné vzorky je třeba převést do roztoku, který se ve formě aerosolu vstřikuje do 

podélného plamene o vysoké teplotě nebo jej lze v pevné fázi vložit do žhaveného 

grafitového atomizátoru. V nich se roztok odpaří, rozruší se chemické vazby v 

molekulách přítomných sloučenin a uvolní se atomy jednotlivých prvků. Podmínky 

atomizace je třeba nastavit tak, aby co největší zastoupení atomů měřeného prvku 

zůstalo v neutrálním stavu a nedocházelo k jejich ionizaci. Plamenem prochází 

paprsek světla ze speciální výbojky, zvolené tak, aby vyzařovala maximum záření na 

vlnové délce odpovídající excitaci analyzovaného chemickému prvku. Měří se 

množství světla této vlnové délky, procházející plamenem bez vzorku a poté se 

vzorkem. Fotony jsou při setkání s neutrálními atomy analyzovaného prvku 

absorbovány, čímž tyto atomy přejdou do příslušného vzbuzeného stavu. Dochází tak 

k úbytku intenzity procházejícího světla, kterému odpovídá měřená absorbance. Pro 

absorbanci pak platí v určitém rozmezí jednoduchá lineární kalibrační závislost pro 

přepočet na koncentraci atomů měřeného prvku. Nevýhodou metody je, že pro každý 
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analyzovaný chemický prvek je třeba disponovat odpovídající výbojkou. 

Problematické jsou některé prvky, které mají velkou tendenci se přímo a snadno 

ionizovat (např. Ba a Nb, které se vyskytovalo i v našich vzorcích). Měření se provádí 

sekvenčně, pro každý chemický prvek zvlášť. 

Pro měření metodou AAS je možno komerčně zakoupit nebo pro méně běžné 

kombinace chemických prvků laboratorně připravit řady koncentračních standardů 

každého chemického prvku v kapalné formě. Tím je možné provést kalibrace pro 

zvolená koncentrační rozmezí zájmových prvků a je možné provedení velmi přesných 

stanovení, odrážejících reálné hodnoty zastoupení chemických prvků ve vzorcích. 

Určitou nevýhodou je, že se jedná o metodu destruktivní, protože vzorky je třeba 

nejprve převést do roztoku (nebo rozložit a atomizovat použitím žhavené uhlíkové 

kyvety) a v případě vyšších koncentrací patřičně naředit, aby nedošlo k dosažení 

saturace, kde již neplatí lineární vztah mezi intenzitou procházejícího světla a 

koncentrací prvku.  

Vzorky Pb1-xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x=0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1, jejich složení bylo metodou 

AAS ověřováno, byly po přípravě navážky rozpuštěny v lučavce královské, 

odpovídajícím způsobem naředěny a analyzovány na atomovém absorpčním 

spektrometru GBC 933 AA, GBC Scientific Equipment, Australia. Pro potlačení 

částečné ionizace při stanovení Ba resp. Nb, které se snadno ionizují, byl přidáván 

chlorid draselný. Kalibrace byla provedena pomocí roztoků příslušných chemických 

prvků o známých koncentracích v rozsahu 2.0 –50.0 mg/L. 

2.1.5 Difrakce rentgenového záření na polykrystalických materiálech – 

prášková rentgenová difrakce (XRD) 

Jedná se o zavedenou, robustní, relativně rychlou, spolehlivou, přesnou a 

nedestruktivní (pokud nepočítáme nutnost materiál rozpráškovat) metodu používanou 

pro určení fázového složení, krystalové struktury, mřížových parametrů a v určitém 

oboru velikostí také ke stanovení velikosti nanočástic nebo krystalitů jednotlivých 

krystalických fází, přítomných ve vyšetřovaném vzorku. Tato metoda je metodou 

integrální – získané informace jsou vystředované přes celý (ozářený) objem vzorku. 

Mezi omezení metody patří, že vyžaduje uspořádání atomů na dlouhou vzdálenost, tj. 

určitou minimální velikost objemu, ve kterém jsou atomy periodicky uspořádané 

(„koherentně difraktující doménu“), aby bylo možné ze vzorku obdržet difrakční 

obrazec, odpovídající jeho krystalovému uspořádání. Proto je obtížně použitelná až 
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nepoužitelná na vzorky s velmi malými částicemi (např. nanočásticemi o velikosti 

< 3 nm [50]) nebo na vzorky amorfní. 

Metoda je založena na difrakci rentgenového záření vhodné vlnové délky, určené 

materiálem anody použité rentgenové lampy, na atomových rovinách krystalického 

vzorku. Záření difraktované ve vzorku je detekováno vhodným detektorem v závislosti 

na difrakčním úhlu. Nejčastější geometrií používanou pro měření polykrystalických 

(práškových) vzorků je tzv. parafokusační Braggovo-Brentanovo uspořádání, kdy se 

při měření pohybují zdroj záření (rentgenová lampa) a detektor proti sobě po části 

kružnice difraktometru, v jejímž středu je umístěn vzorek. V tomto uspořádání je 

difrakční vektor (rozdíl mezi vlnovým vektorem difraktovaného a dopadajícího záření) 

vždy kolmý k povrchu vzorku (obr. 2.4). Výhodou této metody je vysoká přesnost 

určení mezirovinných atomových vzdáleností, a tedy následně vysoká přesnost určení 

např. mřížových parametrů studovaných fází.  

Vzorek může být umístěn v komoře, která umožňuje měření při nízkých nebo naopak 

vysokých teplotách, případně v atmosféře vhodného plynu (inertního nebo reaktivního 

dle potřeby) nebo ve vakuu. Nevýhodou metody v laboratorních podmínkách je 

poměrná zdlouhavost měření zapříčiněná malou intenzitou rentgenového záření 

emitovaného laboratorními zdroji. Větší časová náročnost měření může být 

problematická například u vzorků nestálých, nebo při detailním sledování průběhu 

rychlých transformací vzorků v závislosti na externích podmínkách (teplotě, tlaku, 

elektrickém, magnetickém poli apod.). Nároky na délku měření až enormně rostou, je-

li vzorku malé množství. V takových situacích je nutné, aby svazek primárního 

rentgenového záření byl výrazně intenzivnější, než mohou poskytnout i speciálně 

zkonstruované rentgenky, jako je např. systém s rotující nebo s kapalnou (MetalJet) 

anodou [51]. V takových případech je pro mnohonásobné zkrácení doby měření třeba 

využít zdroje monochromatického záření s velmi vysokou intenzitou – synchrotronové 

zdroje záření. Jejich velkou výhodou je nejen vysoká intenzita a malý, dobře 

definovaný rozměr a průřez svazku, ale také možnost volit v širokém rozmezí vlnovou 

délku i polarizaci primárního záření podle experimentálních požadavků. Vzorek 

v objemu cca jednotek mm3 lze umístit např. do kapiláry, kterou lze dle požadavků 

experimentu temperovat od nízkých teplot (~4,2 K) až po teploty přesahující 1000 K. 

Vzhledem k nutnosti rychlé registrace posloupnosti měřených difrakčních záznamů se 

změnami externích podmínek se často využívají rychlé plošné 2D detektory v 

Debyeově-Scherrerově uspořádání, které registrují celé difrakční obrazce najednou. 
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Nevýhodou 2D detektorů může být v závislosti na typu experimentu a 

experimentálním uspořádání poněkud nižší úhlové rozlišení, které pak neumožňuje 

dostatečně dobře rozlišit jemné změny v difrakčním záznamu související např. 

s malými distorzemi krystalové mříže.  

Další postup zpracování měřených dat spočívá v integraci intenzit koncentrických 

kružnic difrakčního obrazce a tím převedení do formy difrakčního záznamu (závislosti 

intenzity difraktovaného záření na úhlu), který se pak vyhodnocuje shodně jako 

záznam z klasického difraktometru. 

 

 

 

Obr. 2.4 Schematické zobrazení techniky rentgenové difrakce v Braggově-

Brentanově uspořádání, převzato z [52] 

 

Výsledkem XRD měření je záznam závislosti intenzity difraktovaného rentgenového 

záření na difrakčním úhlu: 2. .sin .d n   (d – mezirovinná vzdálenost, α – difrakční 

úhel, n – řád reflexe, λ - vlnová délka záření). Tento záznam je pak dále zpracován 

přiřazením difrakčních maxim odpovídajícím krystalovým rovinám („indexací“) a 

z nich určením krystalové soustavy. Dalším krokem může být Rietveldova analýza 

[53], pomocí které lze upřesnit a rozšířit parametry strukturního modelu o mřížové 

parametry, frakční souřadnice atomů, jejich obsazení určitými prvky nebo poruchami, 

teplotní kmity atomů, atd. Z difrakčního záznamu lze vytěžit i řadu dalších údajů, např. 

odhadnout velikosti koherentně difraktujících domén (krystalitů, nanočástic), typ a 

velikost napětí v materiálu, preferenční orientaci krystalitů – texturu, typy a četnosti 

defektů krystalové mříže [54]. Ze sekvence záznamů v závislosti na vnějších 
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podmínkách (teplotě, tlaku, magnetickém, elektrickém poli apod.) lze určit, kdy a za 

jakých podmínek dochází ve vzorku k fázovým přechodům nebo jiným změnám (např. 

precipitaci, separaci fází, tání apod.). 

Otázka určení velikosti částic (koherentně difraktujících domén) je častá při studiu 

vlastností nanočástic, ale je důležitá i v předkládané práci, protože u polykrystalických 

vzorků s velmi malými částicemi by mohla interpretace výsledků měření vést 

k nesprávným závěrům. Obecně se zmenšováním rozměrů částic dochází k rozšiřování 

difrakčních maxim. K odhadu střední velikosti koherentně difraktujících domén 

z difrakčních záznamů se používá Sherrerova vztahu [55]: 

 
B

,   0,9 1
.cos

K
d K

B




     (2.1) 

kde d je střední vážená velikost koherentně difraktujících oblastí, K je konstanta, jejíž 

hodnota závisí na tvaru krystalitů, B je šířka maxima v difrakčním úhlu θB v polovině 

výšky a λ je vlnová délka budicího rentgenového záření. 

Vztahu 1.1 lze použít k určování velikostí částic s velikostí pod 100 nm, protože jsou-

li částice větší, není již rozšíření difrakčních linií dobře pozorovatelné a 

kvantifikovatelné. Další komplikací je možná kombinace vlivu velikosti částic a v nich 

obsaženého náhodně orientovaného napětí, které též vede k dodatečnému rozšíření 

difrakčních maxim a pro něž lze uvést přibližný vztah [55]: 
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       (2.2) 

kde b je dodatečné rozšíření maxima v difrakčním úhlu θ a (Δd/d) je relativní posunutí 

difraktujících rovin v krystalu úměrné napětí. Pro určení podílu obou příčin rozšíření 

difrakčních maxim lze využít jejich odlišné závislosti na difrakčním úhlu θ pomocí 

tzv. metody Williamsonových-Hallových grafů [56]. 

Difrakční měření v intervalu teplot 2 – 300 K byla provedena ve spolupráci s 

oddělením strukturní analýzy Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK na 

vertikálním θ-θ goniometru difraktometru Siemens D500, vybaveném He kryostatem 

s uzavřeným cyklem (teplotní rozsah 2 – 320 K) a detektorem 1D Mythen. Byla 

použita Braggova-Brentanova parafokusovaná geometrie a záření Cu Kα (8,04 keV, 

λ=0.15418 nm). 

Měření vzorků Pb1-xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x=0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1, nad pokojovou teplotou 

až do 550 K byla uskutečněna v DESY Hamburk (SRN) na synchrotronu Petra III, 
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beamline P02.1 určená pro prášková difrakční měření. Vzorky o objemu cca 1-2 mm3 

byly vsypány a upěchovány do kapiláry z křemenného skla (průměru d = 1,2 mm, tl. 

stěny 20 µm, délka ~10 mm). Jejich teplota byla stabilizována pomocí topného stolku 

Linkam THMS 600 v argonové atmosféře. Svazek budicího záření o energii 60 keV 

měl rozměry 0,5×0,5 mm. Difrakční obrazce byly snímány 2D plošným detektorem 

Perkin Elmer 1621 s rozlišením 2048×2048 pixelů. Doba snímání jednoho spektra 

byla ~12 sec.  

Vyhodnocení difrakčních záznamů z měření na obou pracovištích bylo provedeno 

najednou po provedení dílčích úprav, např. převedení 2D záznamů ze synchrotronu do 

1D škály, Rietveldovou metodou programem MStruct [57].  

2.1.6 Rentgenová absorpční spektroskopie na hraně FeKα (XAS) 

Metody rentgenové absorpční spektroskopie (X-ray Absoption Spectroscopy) 

umožňují studovat lokální elektronové nebo geometrické uspořádání v okolí atomů 

zvoleného chemického prvku na základě posunu a tvaru absorpční křivky 

v bezprostředním okolí energie odpovídající absorpční hraně [58]. Posuny nebo změny 

tvaru absorpční křivky vznikají v důsledku chemické vazby (a mohou sloužit např. k 

určení valence), zabudování atomu do krystalové mříže (určení chemického 

okolí/polohy okolních atomů, jejich valence, vzdálenosti, symetrie) apod. XAS měření 

na absorpční čáře Kα1 Fe byla provedena na spektrometru HERD-XS (High-Energy 

Resolution Fluorescence-Detected X-ray absorption spectroscopy) na měřicím kanálu 

(„beamline“) ID26 synchrotronu ESRF v Grenoblu, Francie [59], [60]. Byla 

zaznamenána spektra XANES (X-ray Absorption Near-Edge Structure) pro ověření 

valence atomů Fe. 

2.2 Hlavní experimentální metody 

- neutronová difrakční měření na práškových vzorcích byla provedena ve 

spolupráci s Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research 

(JINR), Dubna, Ruská federace; 

- měření magnetických vlastností, prováděno laboratoři měření magnetických 

vlastností České otevřené výzkumné infrastruktury MGML, v případě vzorku 

BaYFeO4 pak ve spolupráci s kolegy z Vietnamu; 
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- jaderná magnetická rezonance (NMR) v magneticky uspořádaných látkách byla 

prováděna v laboratoři jaderné magnetické rezonance Katedry fyziky nízkých teplot 

MFF UK; 

- Mössbauerova spektroskopie – stěžejní metoda předkládané práce, prováděna 

autorem práce v laboratoři Mössbauerovy spektroskopie katedry fyziky nízkých 

teplot MFF UK. 

2.2.1 Prášková neutronová difrakce 

Difrakce neutronů poskytuje podobné výsledky jako výše popsaná difrakce 

rentgenového záření. Vzhledem k tomu, že neutron má magnetický dipólový moment, 

který může interagovat s magneticky uspořádanými fázemi v látce, je tato metoda 

citlivá i k některým magnetickým vlastnostem. Bohužel má tato metoda i některá 

omezení a nevýhody, ke kterým patří nutnost použít poměrně velké množství vzorku 

(ve srovnání s XRD), měření trvá relativně dlouho, což je dáno malým účinným 

průřezem a relativně malou intenzitou svazků neutronů a pro následná měření je 

problematická indukovaná radioaktivita vzorků ozářením. 

Difrakční neutronová měření na práškových vzorcích byla provedena ve spolupráci s 

laboratoří Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně (JINR, Ruská federace) 

v rozsahu teplot T = 5 – 300 K na difraktometru DN-6 [61], který je umístěn na 

pulzním reaktoru s vysokým neutronovým tokem IBR-2 (FLNP). Difrakční obrazce 

byly snímány v difrakčních úhlech do 90 s rozlišením d/d = 0.025. Typická doba 

měření byla 4 hodiny při jedné teplotě. Difrakční záznamy byly vyhodnoceny 

Rietveldovou analýzou pomocí programu Fullprof [62]. 

2.2.2 Měření magnetických vlastností 

Měření magnetických vlastností vzorků byla provedena v laboratoři velké výzkumné 

infrastruktury MGML (Materials Growth & Measurement Laboratory, mgml.eu) na 

magnetometru založeném na supravodivém kvantovém interferenčním jevu MPMS-

5S (SQUID) a vybračním PPMS-XL, oba od firmy Quantum Design.  

Teplotní závislosti suscebtility případně magnetizace (zero-field-cooled – ZFC a field-

cooled – FC [63]) byly měřeny převážně v externím magnetickém poli H=500 Oe (50 

mT). Pokud byly podmínky měření jiné, je to na místě uvedení upřesněno.  

Teplotní závislosti remanentní magnetizace byly měřeny na magnetometru MPMS-7 

(SQUID) firmy Quantum Design následujícím postupem: vzorek byl ochlazen bez 
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externího magnetického pole na teplotu 2 K, pak na něj bylo přiloženo externí pole 7 

T, které bylo postupně sníženo na nulu. Poté byla teplota zvyšována s krokem 1 K/min 

do 300 K a byla měřena zbytková magnetizace vzorku v každém teplotním kroku.  

2.2.3 Jaderná magnetická rezonanční spektroskopie (NMR) 

Spektra NMR byla měřena na izotopech 207Pb, 137Ba, a 93Nb v teplotním intervalu 10 

– 300 K na spektrometru Bruker Avance II, vybaveném kryostatem s kontinuálním 

průtokem helia v externím magnetickém poli 9,41 T. Spektra v širokém frekvenčním 

rozsahu byla zaznamenávána pomocí metody spinového echa s frekvenčním krokem 

20 – 250 kHz, který byl volen tak, aby mohly být zaznamenány a rozlišeny všechny 

spektrální detaily. Nastavení NMR měřicí sondy bylo pro každou zvolenou excitační 

frekvenci optimalizováno pro dosažení věrohodné (nezkreslené) intenzity čar. Pro 

zvýšení poměru signál-šum byla aplikována pulzní sekvence Carr-Purcell-Meiboom-

Gill (CPMG [64]–[66]) s 10 – 50 echy v závislosti na spin-spinové relaxaci ve 

studovaných vzorcích s využitím koherentní akumulace spinového echa v časové 

doméně. Na vystředovaný signál spinového echa byla aplikována Fourierova 

transformace. Výsledné NMR spektrum bylo získáno jako amplituda pro každou 

excitační frekvenci nebo v případě úzkých maxim jako obálka Fourierových 

transformací jednotlivých frekvenčních kroků. Délka excitačních π/2 pulzů v sekvenci 

byla typicky ~6–8 μs pro 207Pb a 137Ba, pro 93Nb ~2 μs. Na zrelaxování systému 

jaderných spinů pomocí spin-mřížkové relaxace, byla mezi „skeny“ ponechána 

dostatečná prodleva 10 – 60 ms (opakovací doba pulzní sekvence) v závislosti na 

studovaném vzorku. K dosažení potřebné kvality spektra bylo pro každý frekvenční 

krok načítáno vždy 2000–4000 signálů spinového echa. 

2.2.4 Mössbauerova spektroskopie 

Mössbauerova spektroskopie je citlivá metoda s extrémně vysokým energetickým 

rozlišením (např. ~1013 pro izotop 57Fe), které umožňuje měřit malé posuny nebo 

štěpení energetických hladin atomových jader, vznikající vlivem interakcí jader 

s vlastním elektronovým obalem případně s elektrickým polem sousedních iontů 

(hyperjemné interakce). 

Ve změnách energetických hladin atomového jádra, které je možno touto metodou 

detekovat, se prostřednictvím hyperjemných interakcí odráží změny elektronové 

struktury způsobené valencí, chemickou vazbou, umístěním atomu v určité poloze 
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krystalové mříže, uspořádáním magnetických momentů atomů, nesymetrickým 

rozložením elektrických nábojů v blízkém okolí nebo dynamickými jevy, jako jsou 

kmity mříže nebo fluktuace nábojů či magnetických momentů.  

O podstatě a principu Mössbauerova efektu a spektroskopie bylo od doby jeho objevu 

v roce 1958 [67] publikováno velké množství prací, např. přehledové publikace [68]–

[70].  

Protože se však jedná o stěžejní experimentální metodu předkládané práce, je její popis 

pojat poněkud podrobněji. Všechna měření v práci uváděná byla provedena 

v transmisním uspořádání (na průchod, tj. měříme absorpci γ-záření ve vzorku), další 

možné metody měření (CEMS, CXMS) zde nejsou proto diskutovány. Více prostoru 

také v závěru kapitoly věnujeme konkrétní použité experimentální technice 

v laboratoři Mössbauerovy spektroskopie na Katedře fyziky nízkých teplot MFF UK, 

kde byla veškerá měření prováděna.  

2.2.4.1 Princip metody 

Podstatou Mössbauerova efektu, nazývaného také „bezodrazová emise a absorpce γ-

záření atomovým jádrem příslušného izotopu chemického prvku“, je emise či absorpce 

γ-záření s minimální až zanedbatelnou změnou energie, která odpovídá 

nulovému/zanedbatelnému zpětnému rázu jádra atomu, fixovaného v pevné látce (to 

mj. vylučuje možnost pozorování Mössbauerova jevu v kapalinách a plynech). Izotopů 

chemických prvků, jejichž jádra tento jev vykazují, je celá řada a lze je nalézt mezi 

draslíkem (K) a uranem (U), resp. radioaktivním americiem (Am). Některé prvky mají 

dokonce takových izotopů více (např. cín dva, osmium dokonce čtyři). Jejich částečný 

seznam je uveden např. v tabulce 1.1 v publikaci [69]. Protože izotopy, jejichž jádra 

vykazují Mössbauerův efekt, stále přibývají, je aktuální a úplný seznam dostupný on-

line na informačních stránkách Mössbauer Effect Data Center 

(http://www.medc.dicp.ac.cn/Resources.php, 07. 03. 2021).  

V této práci se budeme zabývat výhradně Mössbauerovou spektroskopií stabilního 

izotopu železa 57Fe, který je v přirozené izotopové směsi železa zastoupený 

v koncentraci cca 2,2 %. Jádro 57Fe fixované v pevné látce při přechodu z prvního 

excitovaného se spinem Ie = 3/2 do základního stavu se spinem Ig = 1/2 vyzáří γ-

kvantum o přesně definované energii E0 = Ee - Eg =14.41 keV. Tento foton může být 

následně pohlcen jádrem téhož izotopu v základním stavu (rezonanční absorpce), které 

http://www.medc.dicp.ac.cn/Resources.php
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je tím vzbuzeno do 1. excitovaného stavu. Po určité době, odpovídající době života τ 

na excitované hladině (pro 57Fe je τ ~ 140 ns), přejde zpět do základního stavu za 

současného vyzáření fotonu s energií E0 (rezonanční reemise), s náhodnou orientací 

do celého prostorového úhlu (kromě speciálních případů magneticky uspořádaných 

látek za nízkých teplot, když jsou spiny orientované ve směru Bhf nebo Bext).  

Mössbauerova spektroskopie 57Fe nejčastěji jak zdroj γ-záření využívá radioaktivní 

izotop 57Co s poločasem rozpadu 270 dní, který se připravuje např. v cyklotronu reakcí 

56Fe(d,n)57Co [71]). Zářič se připravuje tak, že izotop 57Co je difúzí rozptýlen do 

krystalové mřížky nějakého ušlechtilého kovu (např. Rh, Po, Pt, Cu, Be, W), která 

vykazuje kubickou symetrii.  

Izotop 57Co přechází elektronovým záchytem na izotop 57Fe s jádrem v 2. excitovaném 

stavu (I2e = 5/2), následnou deexcitací (s pravděpodobností 91%) s vyzářením fotonu 

o energii ~122 keV do 1. excitovaného stavu na hladinu (Ie = 3/2). Odtud pak přechází 

do základního stavu s Ig = 1/2 za vyzáření fotonu o energii ~14,41 keV, který 

využíváme pro získání Mössbauerova spektra vzorku obsahujícího 57Fe rezonanční 

absorpcí. Zjednodušené rozpadové schéma 57Co  57Fe spolu s uvedením 

pravděpodobnosti vyznačených přechodů (včetně přechodů vzbuzeného stavu jádra 

57Fe na nižší hladiny) je na obr. 2.5.  

 

 

Obr. 2.5 Schematické rozpadové schéma izotopu 57Co (včetně přechodů vzbuzeného 

stavu jádra 57Fe na nižší hladiny), u přechodů zobrazených šipkami jsou uvedeny 

i jejich pravděpodobnosti, EC – elektronový záchyt, převzato ze [72] 

 

Přirozená šířka spektrální čáry Γ (∆Ee) je dle Heisenbergova principu neurčitosti 

nepřímo úměrná době života na excitované hladině, konstantou úměrnosti je 
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redukovaná Planckova konstanta ħ (∆Eeτ ≥ ħ, ħ = 1,054.10-34
 Js = 6,58211.10-16 eVs). 

Přirozená šířka spektrální čáry pro 57Fe odtud je přibližně Γ ~ 4,7.10-9 eV, z čehož 

plyne i vysoká rozlišovací schopnost metody pro izotop 57Fe ~1013.  

Abychom mohli ve vzorku pozorovat závislost rezonanční absorpce na energii 

a získali tak informaci o změnách energetických hladin jádra, jejichž rozsah typicky 

přesahuje šířku Γ, je třeba modulovat energii γ-kvant, emitovaných zdrojem (57Co) a 

dopadajících na vzorek. K modulaci se využívá pohybu zářiče vůči absorbéru/vzorku 

a s ním spojeného Dopplerova efektu. Energii γ-kvanta modulovanou Dopplerovým 

efektem můžeme zapsat:  γ 0. 1 /E E v c  , Eγ je aktuální (modulovaná, změněná) 

energie γ-kvanta, E0 je nemodulovaná energie γ-kvanta odpovídající jadernému 

přechodu, v – rychlost pohybu zářiče (vzorku), c – rychlost světla. Schéma modulace 

a způsobu snímání spektra je na obr. 2.6. Z obrázku také plyne, proč část 

hyperjemných parametrů (izomerní posun a kvadrupólové štěpení/posun) je tradičně 

uváděna v jednotkách (mm/s), korespondujících s odpovídající rychlostí pohybu 

zdroje. 

2.2.4.2 Hyperjemné interakce 

Jako hyperjemné interakce jsou označovány interakce mezi atomovým jádrem a 

vlastním elektronovým obalem atomového jádra „mössbauerovského“ prvku společně 

s vlivem gradientu elektrického pole v okolí jádra a působení okolních iontů. Při 

popisu hyperjemných interakcí můžeme obecně vyjít z úplného interakčního 

Hamiltoniánu atomu H, který může být formulován např. [73]: 

 H = H0 + E0 + M1 + E2 + … (2.3) 

kde H0 reprezentuje celkový Hamitonián atomu, nezahrnující hyperjemné interakce; 

E0 odpovídá elektrické monopólové (tj. coulombické) interakci mezi jádrem a 

elektrony; M1 magnetické dipólové interakci a E2 elektrické kvadrupólové interakci. 

Vyšší členy rozvoje lze zpravidla zanedbat.  

Coulombická interakce E0 způsobuje posun spektrálních čar, elektrická kvadrupólová 

interakce spojená s členem E2 a magnetická dipólová interakce reprezentovaná členem 

M1 vedou k rozštěpení hladin energetického spektra jádra a tím vzniku více čar ve 

spektru, resp. také k jejich vzájemnému posuvu. Jednotlivé uvedené interakce a jejich 

projevy ve spektrech ve formě jednotlivých hyperjemných parametrů jsou podrobněji 

popsány v dalším textu. 
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Obr. 2.6 Schématické znázornění mössbauerovského experimentu (vzorek s jednou 

absorpční čarou) v transmisním režimu s dopplerovskou modulací energie záření 

emitovaného zdrojem. Nahoře schematické zobrazení uspořádání měřicího 

systému. Grafy v dolní části obrázku: průběh rychlosti zářiče v čase s 

konstantním zrychlením zářiče (horní graf), ve středním grafu je schematicky 

zachycen signál, jehož stupně slouží k přiřazení pulzů jednotlivým kanálům 

mnohokanálového analyzátoru (červená šipka), dole absorpční spektrum 

načítané v jednotlivých kanálech (korespondujících určitému malému intervalu 

rychlostí zdroje) v mnohokanálovém analyzátoru. Vzhledem k symetrii budicí 

funkce jsou vždy zachycena dvě spektra zrcadlově převrácená podle osy „C“ a 

výsledné spektrum je získáno jejich složením podle „C“, převzato ze [74] a upraveno 
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2.2.4.3 Izomerní posuv 

Coulombická interakce E0 způsobuje změnu energie jak v základním, tak v 

excitovaném stavu atomového jádra. Tato změna energie je způsobena nenulovou 

pravděpodobností výskytu s-elektronů v místě jádra a závisí na středním kvadratickém 

poloměru jádra. Díky rozdílným středním kvadratickým poloměrům jader v základním 

a excitovaném stavu dochází k posunu spektrálních čar. Vzhledem k tomu, že se vnější 

s-elektrony atomů (iontů) často podílejí na chemických vazbách v látkách, je tento 

posun závislý na valenci a typu vazby a bývá proto nazýván chemickým posuvem nebo 

častěji izomerním posuvem a označuje se δ. 

Označíme-li střední kvadratický poloměr jádra v základním stavu <rg
2>, v 

excitovaném stavu <re
2> a elektronovou hustotu náboje v místě jádra ve zdroji e 

S׀ψ(0)׀
2

 a ve studované látce - absorbéru e ׀ψ(0)׀A
2

 , můžeme pro izomerní posun psát 

[68]: 

     
2
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  (2.4) 

kde Z je celkový náboj jádra, e – náboj elektronu. Radioaktivní izotop 57Co rozptýlený 

v krystalové mřížce nějakého ušlechtilého kovu s kubickou symetrií, má také vlastní 

izomerní posuv. Protože elektronová struktura v okolí jádra 57Fe takto vytvořených 

zdrojů je různá, závislá na prvku matrice, jsou i jejich isomerní posuvy různé. Při 

měření isomerních posuvů v látkách se proto používá vhodně zvolený standard, často 

např. folie z α-Fe, pro kterou se definuje: 

        
2 2 2 2

E E E Eα-Fe S α-Fe S
. 0 0 0    0 0C           (2.5) 

Pro izomerní posuvy ve studovaných látkách při kalibraci pomocí α-Fe tedy platí 

(energie je uvedena v mm/s dopplerovské rychlosti): 

      
2

2 2 2 2

E E e gA α-Fe
0 0

. .
. 0 0 ,  

6. .

Z e c
kde r r

E
    


     (2.6) 

kde α je tzv. kalibrační konstanta isomerního posunu, c je rychlost světla, ε0 je 

permitivita vakua a E0 energie γ-kvant.  
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Obr. 2.7 Schéma vzniku izomerního posunu spektrální čáry: E0 – rozdíl energií 

základního (g) a excitovaného stavu (e) bez působení coulombické interakce. 

(δE)g, resp. (δE)e je posun energií základního resp. excitovaného stavu, ES je 

energie přechodu mezi excitovaným a základním stavem ve zdroji (zářiči, S – 

source), EA pak táž energie ve zkoumaném materiálu (A-absorbér). Na dolním 

schématu je zobrazen izomerní posun nerozštěpené spektrální čáry ve spektru, 
převzato ze [68] 

 

Izomerní posuv způsobuje posun rezonančních čar vůči nějakému standardu, jak je 

zobrazeno na obr. 2.7. 

Aby mohly být porovnávány hodnoty izomerního posunu mezi experimentálními 

zařízeními a laboratořemi, energetická škála se kalibruje pomocí stabilní látky, jejíž 

hyperjemné parametry jsou známy. Jak již bylo výše uvedeno, často se ke kalibraci 

používá kubická prostorově centrovaná (bcc) fáze feromagnetického železa (α-Fe), 

jejíž spektrum tvoří šest čar – sextet a jako nulový izomerní posuv se bere poloha 

středu (centroidu) tohoto sextetu za pokojové teploty. Hodnoty izomerního posunu se 

pak udávají relativně k této nulové hodnotě a mohou nabývat kladné i záporné 

hodnoty. Zároveň se známé polohy čar sextetu používají ke kalibraci rychlostní škály 

spektrometru, tedy převodu označení/čísla kanálu Mössbauerova spektrometru na 

skutečnou rychlost zdroje. Odtud lze určit i energetický posun jednotlivých kanálů, 

daný Dopplerovou modulací budicích γ-kvant. Ke kalibraci lze použít i dalších 

stabilních látek obsahujících železo, jako jsou nitroprusid sodný 
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(pentakyanonitrosylželezitan sodný, Na2[Fe(CN)5NO]) nebo hexakyanoželeznatan 

sodný (Na4[Fe(CN)6]), jejichž spektra mají formu dubletu, pouze s kvadrupólovým 

rozštěpením. To lze ale také použít ke kalibraci rychlostní/energetické škály, zvláště 

pro spektra s malým rozsahem rychlostní škály. Pro tyto materiály jsou také dostupné 

korekční faktory umožňující přepočet na nejběžnější standard α-Fe. 

Hodnota izomerního posuvu δexp získaná měřením je (za nenulové absolutní teploty) 

složena obecně ze dvou komponent. Jednou z nich je izomerní posuv δ definovaný 

výše. Druhá teplotně závislá složka, nazývaná také isomerní posuv druhého řádu δSOD, 

souvisí s relativistickými efekty, danými tepelnými kmity emitujícího a absorbujícího 

jádra. Na základě Debyeova modelu kmitů mříže ji lze vyjádřit vztahem [68]: 

 

 (2.7) 

kde M – atomová hmotnost rezonančního atomu 57Fe (~57), T – absolutní teplota, θD 

– Debyeova teplota látky, Eγ – energie γ-fotonů (14.41 keV), kB – Boltzmannova 

konstanta a c – rychlost světla. 

Hodnota δSOD je záporná a s rostoucí teplotou její absolutní hodnota klesá, proto při 

měřeních teplotních závislostí pozorujeme typickou klesající závislost δexp s rostoucí 

teplotou. Ze změřené teplotní závislosti δexp lze určit hodnotu izomerního posuvu δ a 

také hodnotu Debyeovy (Mössbauerovy) teploty θD dané látky. Při teplotách 

v blízkosti teploty varu kapalného helia (~4 K) je příspěvek izomerního posuvu 

druhého řádu zanedbatelný a hodnota δexp se blíží δ. 

Z hodnoty izomerního posuvu lze zpravidla určit oxidační stupeň (valenci) a spinový 

stav atomů železa obr. 2.8 [68], [75], dále je možno usuzovat na typ vazby (kovalentní 

vs. iontová), typ prostorového uspořádání v okolí atomů Fe (oktaedrické, tetraedrické, 

bipyramidální, apod.). Takto lze například sledovat změny oxidačních stupňů Fe při 

oxidačně redukčních dějích, které souvisejí např. s katalytickými vlastnostmi atomů 

železa ve vhodném substrátu (zeolity, TiO2, Al2O3, apod.) [76], [77], nebo vznik 

exotických sloučenin železa s oxidačním stupněm IV až VI a postupné změny valence 

Fe v následných oxidačně redukčních reakcích [78]. 
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Obr. 2.8 Rozsahy isomerních posunů 57Fe v závislosti na valenci, spinovém stavu a 

částečně na krystalografickém uspořádání, převzato ze [68], původně bylo 

v omezené formě publikováno už v [73] 

 

2.2.4.4 Kvadrupólové štěpení/posuv 

Dalším významným parametrem, určovaným z Mössbauerových spekter, je 

kvadrupólové štěpení Δ. V případě, že se ve spektru dominuje zeemanovské 

magnetické rozštěpení spektra, o kterém bude řeč dále, projeví se elektrická 

kvadrupólová interakce kvadrupólovým posuvem ε, pro který platí některé další 

zákonitosti. 

Vznik kvadrupólového štěpení, jak jeho název napovídá, souvisí s elektrickou 

kvadrupólovou interakcí mezi gradientem elektrického pole grad ( )rE v místě jádra a 

jeho kvadrupólovým momentem Q, jak je zobrazeno na obr. 2.9 [68]. Pro jádra s 

kulově symetrickým rozložením náboje (se spinem I = 0, 1/2) je kvadrupólový moment 
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nulový. Pro jádra se spinem I > 1/2 je jeho hodnota nenulová (podle přijaté konvence 

pro jádra „zploštělá“ je Q < 0, pro délkově „protažená“ Q > 0).  

 

 

Obr. 2.9 Schéma vzniku kvadrupólového štěpení ΔEQ spektrální čáry pro izotop 57Fe 

(v kombinaci s izomerním posuvem δ): Eγ – energie budicího γ-kvanta, (g) 

základní a (e) excitovaný stav zdroje, I (3/2, 1/2) – polohy hladin e a g 

s uvedeným spinem, jejich rozdíl ve středu schématu koresponduje s izomerním 

posuvem δ. EQ je rozštěpení hladiny se spinem I=3/2 působením elektrické 

kvadrupólové interakce, charakterizované složkou EFG tenzoru VZZ (v 

uvedeném případě >0). Na dolním schématu je zobrazeno rozštěpení spektrální 

čáry ΔEQ (a izomerní posuv δ, posun středu dubletu), převzato z [68] 

 

Elektrony mössbauerovského atomu a rozložení okolních nábojů vytvářejí elektrické 

pole ( )E r , jehož potenciál odpovídá rovnici ( ) ( )r r E . Jeho druhou derivací 

dostaneme tenzor, který je zvykem nazývat tenzor EFG („Electric Field Gradient 

tensor“): ( 0)EFG r  . Vzhledem k symetričnosti tohoto tenzoru, s využitím 

Laplaceovy rovnice a převedením do vhodné souřadné soustavy (hlavních os), lze 

tento tenzor diagonalizovat a ukázat, že stopa tenzoru musí být nulová (neplatí pro s-

elektrony, které mají v místě jádra nenulovou pravděpodobnost výskytu). Potom lze 

tenzor EFG charakterizovat pomocí dvou nezávislých parametrů: největší složkou 

gradientu elektrického pole v místě jádra Vzz a parametrem asymetrie η, pro který platí: 
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Pak lze energie EQ posunů hladin v důsledku elektrické kvadrupólové interakce 

vyjádřit vztahem (kde mI je magnetické kvantové číslo): 
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Pro železo 57Fe v 1. excitovaném stavu, kde je Ie = 3/2 a mI = -3/2, -1/2, 1/2, 3/2, 

dochází k rozštěpení na dvě hladiny a dosazením získáme rozdíl mezi hladinami: 
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 (2.10) 

kde Q = 0,16 barn je jaderný kvadrupólový moment pro jádro 57Fe [79]. Ve spektru 

vzorku, kde působí elektrická kvadrupólová interakce, pozorujeme dvě čáry – dublet. 

Poměr intenzit těchto čar obecně závisí na úhlu θ, který svírá směr složky Vzz tenzoru 

EFG ve vzorku se směrem (vlnovým vektorem) dopadajícího γ-záření podle vztahu 

[68]: 
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 (2.11) 

V monokrystalickém nebo texturovaném vzorku, jehož orientaci vůči γ-záření známe, 

je tak možno získat informaci o orientaci složek tenzoru EFG vůči hlavním 

krystalovým osám. Pro práškové/polykrystalické vzorky s náhodnou orientací zrn 

získáme (jako střední hodnotu rovnice 2.11 po integraci přes celý prostor) hodnotu 1, 

tj. obě čáry mají shodnou intenzitu (plochu). 

Z existence a velikosti kvadrupólového štěpení (kvadrupólového posuvu) lze získat 

informace o lokální symetrii / distorzi krystalu (v okolí atomu Fe), valenčním stavu, 

charakteru vazeb, spinovém stavu. Je patrné, že tyto informace se mohou navzájem 

doplňovat s informacemi získanými z hodnot isomerního posuvu. Navíc lze 

v některých případech získat hodnotu VZZ a parametru asymetrie η, což může dodat 

informaci o rozložení elektronové hustoty v okolí rezonujícího jádra a při srovnání 

s teoretickými výpočty elektronových struktur může vést k jejich zpřesnění nebo 

výběru vhodného modelu. 



  

 - 38 - 

2.2.4.5 Magnetické (Zeemanovo) štěpení  

Magnetický dipólový moment   jádra s kvantovým číslem I > 0 může interagovat 

s efektivním magnetickým polem Beff. Energii magnetické dipólové interakce lze 

zapsat: 

  M I eff I N N eff I. . . . . .E m B m g B m      (2.12) 

kde gN je jaderný Landého faktor, µN jaderný magneton, γ gyromagnetický poměr,  

redukovaná Planckova konstanta, I spinové kvantové číslo jádra, mI magnetické 

spinové kvantové číslo a Beff efektivní magnetické pole. Dochází tak k rozštěpení 

jaderných hladin podle kvantového čísla mI a pro přechody mezi hladinami platí 

výběrová pravidla ΔI = ±1 a Δm = 0, ±1. 

Efektivní magnetické pole Beff na jádře se obecně skládá z hyperjemného 

magnetického pole Bhf, jež pochází z interakcí uvnitř atomu, z dipolárního pole Bdip, 

které je vytvářeno v místě jádra magnetickými momenty atomů (iontů) nacházejících 

se ve studované látce v jeho okolí a případně příspěvku externího magnetického pole 

Bext (zpravidla Bext < nebo << Bhf), přiloženého na látku zvenčí: 

 
eff ext dip hf  B B B B  (2.13) 

Dipolární pole okolních magnetických atomů (iontů) ve studované látce můžeme 

popsat vztahem [80]: 
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kde se sčítá přes všechny magnetické ionty ve vzorku, μ0 je permeabilita vakua, μi je 

magnetický moment iontu, který se nachází ve vzdálenosti Ri od jádra. 

Nejvýznamnější příspěvek k efektivnímu magnetickému poli na jádrech iontů 

s nevykompenzovaným elektronovým spinem tvoří hyperjemné magnetické pole [80]:  
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kde j prochází přes všechny elektrony v atomu, µB je Bohrův magneton, lj je orbitální 

moment, sj je spin j-tého elektronu a rj je jeho poloha (vzhledem k jádru). První člen 

v hranaté závorce vztahu (2.15) vyjadřuje anizotropní příspěvek orbitálních 

momentů elektronů, druhý člen v kulatých závorkách popisuje dipolární 

magnetické pole elektronových spinů (velikost dipolárního příspěvku závisí na 



  

 - 39 - 

symetrii elektronové hustoty daného atomu, nicméně typicky dosahuje hodnot v řádu 

desetin až jednotek T) a zpravidla největším příspěvkem je izotropní příspěvek 

pocházející z Fermiho kontaktní interakce vyvolané polarizací s-elektronů 

magnetickými momenty nespárovaných elektronů z neúplně obsazených d a f slupek, 

který vyjadřuje třetí člen.  

Jak je z výše uvedeného patrné, pro izotop 57Fe, jehož jádro má v základním stavu spin 

Ig = 1/2 a v 1. excitovaném stavu Ie = 3/2, vede magnetická dipólová interakce 

k úplnému sejmutí degenerace obou hladin Ie i Ig a k rozštěpení základní energetické 

hladiny na 2 a 1. excitované hladiny na 4 hladiny podle magnetického kvantového 

čísla. To teoreticky umožňuje až 8 mezihladinových přechodů, ale pokud zohledníme 

výše zmíněná výběrová pravidla, dostáváme 6 dovolených přechodů mezi 

energetickými hladinami v základním a excitovaném stavu, jak je zobrazeno na obr. 

2.10. Spektrum vzorku, ve kterém působí na jádra effektivní magnetické pole tvoří 

tedy 6 čar – sextet (jeho střed může být posunut oproti nule/standardu působením 

isomerního posuvu δ).  

 

 

Obr. 2.10 Schématické zobrazení působení magnetické dipólové interakce na jádro 

železa 57Fe v práškovém vzorku (spolu s isomerním posuvem δ), převzato z [68] 
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Pro vzorek, který má význačný směr magnetizace, např. monokrystal, zmagnetovaný 

materiál s jedním významným rozměrem (plech, folii, tyč, vlákno,…) nebo materiál 

s výraznou texturou (např. válcovaný plech), intenzity čar závisí na úhlu θ mezi 

magnetizací v materiálu (efektivním magnetickým polem na jádře) a směrem 

(vlnovým vektorem) dopadajícího γ-záření. 

Pro jednoduchost se budeme věnovat vzorku s obsahem železa 57Fe se zanedbatelným 

příspěvkem elektrické kvadrupólové interakce. Pak se dá ukázat [68], že poměr 

intenzit prostředních a krajních čar se ve spektru nezmění. V závislosti na úhlu θ mezi 

vektorem magnetizace a směrem dopadajícího γ-záření se bude měnit poměr intenzit 

2. a 5. čáry ku 3. a 4. v rozmezí hodnot mezi 0 a 4. Mezní případy jsou zobrazeny na 

obr. 2.11. Obecně lze zapsat poměr intenzit čar ve spektru jako 3:b:1:1:b:3, kde: 

 
2

2

4sin

1 cos
b







 (2.16) 

Intenzity čar v sextetu pro práškové / polykrystalické vzorky s náhodně orientovanými 

částicemi jsou obecně 3:2:1:1:2:3. 

 

 

 

Obr. 2.11 Relativní intenzity čar sextetů v 57Fe mössbauerovském spektru práškového 

vzorku (vlevo), pro vzorek homogenně zmagnetovaný kolmo ke směru 

dopadajícího γ-záření (uprostřed) a pro vzorek homogenně zmagnetovaný 

paralelně se směrem dopadajícího γ-záření (vpravo). Číslice u čar ve spektrech 

vyjadřují jejich relativní intenzitu (plochu) v daném uspořádání. 

 

Složitější situace může nastat, když dojde ke kombinaci elektrické kvadrupólové a 

magnetické dipólové interakce. V tomto případě mohou nastat dvě situace. V případě, 

že jedna z interakcí je výrazně silnější než druhá, např. dipólová magnetická interakce 

je výrazně silnější než kvadrupólová elektrická interakce ( N N zz / 2g B eQV ), jde o 

problém řešitelný v rámci poruchového počtu prvního řádu a výsledek je zobrazen na 

obr. 2.12. Z něj je patrný posun energetických hladin jader v excitovaném stavu EQ 

vlivem kvadrupólové interakce jako poruchy [80]: 
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     (2.17) 

kde úhly α a β popisují orientaci efektivního magnetického pole Beff vůči hlavním osám 

EFG tenzoru. V sextetu dojde tedy ke kvadrupólovému posunu ε=ΔEQ vnitřních 4 čar 

(obvykle se označují 2., 3., 4. a 5.) vzhledem k vnějším dvěma čarám (1. a 6.) [80]: 

 2 2zz. .
(3.cos 1 .sin .cos2 )

4

eQV
        (2.18) 

 

 

Obr. 2.12 Kombinace magnetické dipólové interakce a výrazně slabší elektrické 

kvadrupólové interakce pro hladiny základního a excitovaného stavu 57Fe 

v práškovém vzorku a tomu odpovídající 57Fe mössbauerovské spektrum, 
převzato z [68] 

 

Podobná situace nastává v případech, kdy je elektrická kvadrupólová interakce silnější 

než magnetická dipólová interakce ( N N zz / 2g B eQV ). I tento případ je řešitelný 

v rámci poruchového počtu, přibližné řešení je zobrazeno na obr. 2.13. 
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Obr. 2.13 Kombinace slabé magnetické dipólové interakce a výrazně silnější 

elektrické kvadrupólové interakce pro hladiny základního a excitovaného stavu 
57Fe v práškovém vzorku a tomu odpovídající 57Fe mössbauerovské spektrum, 
převzato z [68] 

 

Nejsložitější situace nastává v případech, kdy jsou obě interakce srovnatelné. 

V takových případech již nelze použít poruchového počtu k zjednodušení problému. 

V tomto případě totiž mohou být porušena i výběrová pravidla a spektrum může být 

rozštěpeno až na 8 čar. Pak je nutné provést diagonalizaci statického Hamiltoniánu 

soustavy [81]. Pro řadu systémů již byly tyto výpočty provedeny [74] a pro 

korespondující soustavy mohou pak být výsledky odvození použity analogicky, jen 

s korekcí na odlišnosti např. v chemickém složení nebo parametrech krystalového 

uspořádání.  
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2.3 Experimentální technika v laboratoři Mössbauerovy 

spektroskopie  

Zjednodušené schéma Mössbauerova spektrometru je na obr. 2.14. Princip měření je 

schematicky zobrazen výše na obr. 2.6.  

 

 

Obr. 2.14 Blokové schéma Mössbaurova spektrometru pro transmisní měření. MCA 

– mnohokanálový analyzátor; SCA – jednokanálový analyzátor; AMP – 

spektroskopický zesilovač; HV – zdroj vysokého napětí; VR – řídící pulzy, 

určující způsob pohybu zářiče, Vpover – signál pro napájení pohybové cívky, Vresp 

– referenční signál ze snímací cívky odrážející skutečnou rychlost zdroje v; TTL 

– signálové pulzy, T - vstup a výstup spouštěních (hodinových) signálů, které 

zahajují a synchronizují sběr dat; PC-připojení k počítači, převzato ze [68] a 

upraveno 

 

V Laboratoři Mössbauerovy spektroskopie KFNT MFF UK je v současné době pro 

měření dispozici 6 kompletních spektrometrů. Všechny jsou sestaveny většinou 

z továrně vyrobených komponent různých výrobců do laboratorních sestav. Z nich 4 

jsou primárně určeny pro měření v transmisním módu se vzorkem i radioaktivním 

zdrojem umístěným na vzduchu při pokojové teplotě (teplota v laboratoři je 

stabilizovaná na 23° C). Do γ-svazků těchto 4 spektrometrů lze ale umístit speciální 

zařízení, které rozšiřují možnosti měření. Jsou to: 

- mössbauerovská trubková pícka Wissel (obr. 2.15), která umožňuje měření vzorku 

temperovaného na teploty mezi cca 100-1000°C, a to buď na vzduchu, ve vakuu či ve 

zvolené atmosféře inertního nebo reaktivního plynu. Stabilita teploty je cca ±1°C a pro 
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zvýšení přesnosti lze čidlo teploty umístit přímo na vzorek nebo v případě práškového 

vzorku do objemu vzorku; 

 

 

Obr. 2.15 Mössbauerovská trubková pícka Wissel 

 

- uzavřený LN2 palcový kryostat pro teploty od 95 K do 290 K. Tento kryostat byl 

zkonstruován v rámci experimentů uvedených v předkládané práci, proto o něm bude 

pojednáno podrobněji v následující kapitole; 

- je možno takto použít i další systémy např. pro reflexní měření CEMS, CXMS, 

diamantovou tlakovou celu pro měření za vysokého tlaku apod. Protože tato 

uspořádání nebyla při experimentech v rámci předkládané práce použita, nebudeme se 

jim zde podrobněji věnovat. 

Dva spektrometry jsou trvale spojeny s lázňovými kryostaty s kapalným heliem (LHe) 

komerční výroby Oxford Instruments a Janis Research (obr. 2.16). Vzorky jsou v nich 

umístěny v evakuovatelném prostoru, který umožňuje temperovat vzorek na teploty 

od 4.2 K do teplot cca 160-200 K. Dosažení vyšších teplot až mírně nad pokojovou 

teplotu na vzorku je sice možné, ale kapalné helium v okolí vzorkového prostoru pak 

intenzivně vře a vibrace zhoršují rozlišení výsledných spekter.  

Oba kryostaty jsou osazeny supravodivými magnety v Helmholzově uspořádání, 

umožňujícími přiložit na vzorek externí magnetické pole až do 6 T (Janis), resp. 7 T 

(Oxford). Orientace externího magnetického pole je v jednotlivých kryostatech 

odlišná: v kryostatu Janis je kolmá ke směru dopadajícího γ-záření, v kryostatu Oxford 

je s ním rovnoběžná. V kryostatu Janis je držák vzorku adaptovaný na další 

experimentální možnosti, např. pro umístění vzorku mezi dvě vodivé fólie (nevodivý 

vzorek tvoří dielektrikum kondenzátoru) a experimentální prověření působení 

externího elektrického pole na vzorek, případně kombinaci externího elektrického a 

magnetického pole. 
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Obr. 2.16 Kryostaty mössbauerovských spektrometrů v laboratoři: vlevo Oxford 

Instruments, vpravo Janis Research. Na vložených obrázcích jsou pro oba 

kryostaty schematicky zachyceny vzájemné orientace externího magnetického 

pole Bext (modře), vzorku (šedá destička) a směru průchodu budicího γ-záření (γ) 

2.2.5 „Palcový“ LN2 kryostat 

V rámci experimentů prováděných v průběhu doktorského studia bylo třeba změřit 

rozsáhlé série spekter při různých teplotách od teploty varu kapalného helia až po 

teploty vysoko nad pokojovou teplotou, aby mohly být zjištěny teplotní závislosti 

hyperjemných parametrů studovaných látek. Přitom se objevily dva problémy: při 

měření ve dvou výše zmíněných LHe lázňových kryostatech při teplotách nad cca 150 

– 200 K docházelo k intenzivnímu varu helia, což na jedné straně zhoršuje kvalitu 

výsledných spekter a na straně druhé zvyšuje spotřebu kapalného He. Proto pro 

případy měření za vyšších „kryogenních“ teplot, přibližně mezi teplotou varu 

kapalného dusíku a pokojovou teplotou (bez nutnosti aplikovat externí magnetické 

pole) bylo rozhodnuto sestavit kryostat „se studeným palcem“, který by k chlazení 

používal účinnější a výrazně levnější lázeň kapalného dusíku. Schéma kryostatu a 

celkový pohled na něj je na obr. 2.17 a 2.18. 
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Obr. 2.17 Schéma LN2 kryostatu (vlevo), H – odporové topení, T – výstup čidla 

teploty, Cu – měděný teplovodivý „palec“/tyč, vac. – vakuová izolace, Si dioda 

– teplotní čidlo, LN2 – lázeň kapalného dusíku v Dewarově nádobě, vpravo 

celkový pohled na kryostat vyjmutý z Dewarovy nádoby.  

 

 

Obr. 2.18 LN2 palcový kryostat v měřicí poloze spektrometru: ve žlutém stínění 

vpravo je umístěn radioaktivní zdroj spojený s pohybovým zařízením, vlevo od 

hlavy kryostatu lesklý víceúhelník je krycí fólie scintilačního detektoru, dole 

hrdlo Dewarovy nádoby se středicím mezikusem, který má dva boční vývody 

pro odvod par dusíku. 
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Jako základ kryostatu byl použit vyřazený germaniový objemový detektor γ-záření 

(Ge(Li)) výroby SUJV Řež. Z detektoru byl použit obal s vakuovým prostorem a 

měděnou tyčí, která slouží jako tepelný vodič („palec“), který původně sloužil pro 

chlazení detekčního monokrystalu germania. Monokrystal byl i s hliníkovým 

pouzdrem a přívody vyjmut. Místo něj byl vyroben měděný držák vzorku s místem 

pro navinutí odporového topení a fixaci tepelného čidla. Topení bylo navinuto 

odporovým lakovaným vodičem (celkový R ~ 25Ω), s optimalizací do maximálního 

stejnosměrného topného proudu ~1 A. Vinutí bylo fixováno fenol-formaldehydovým 

lakem pro kryogenní aplikace a z důvodu vnější tepelné i elektrické izolace bylo 

následně ovinuto teflonovou páskou. Jako čidlo teploty byla použita kalibrovaná Si-

dioda firmy Lakeshore ve čtyřvodičovém zapojení, která byla upevněna na měděný 

držák co nejblíže vzorku a ve stejné vzdálenosti od topného vinutí jako vzorek, aby 

byly minimalizovány teplotní rozdíly mezi čidlem a vzorkem. Pro zlepšení tepelného 

kontaktu byla pod čidlo vložena indiová fólie. Indiové fólie pro zlepšení tepelného 

kontaktu bylo všeobecně užito všude, kde byly spojovány kovové součásti držáku 

vzorku. Detailní pohledy na držák vzorku na konci měděného chlazeného palce jsou 

na obr. 2.19 

 

 

Obr. 2.19 Držák vzorku LN2 kryostatu (1 – topné vinutí bez teflonového ovinutí, 2 – 

čidlo teploty – Si dioda firmy Lakeshore, 3 – místo pro fixaci vzorku v měřicím 

svazku γ-záření, 4 – čerpací ventil pro evakuaci prostoru vzorku, 5 – pojistný 

ventil), vložený obrázek vpravo dole ukazuje konektor pro připojení topení a 

čidla teploty 
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Dalšími úpravami bylo nahrazení jednoho z konektorů na pouzdru detektoru ventilem 

Swagelock®, který slouží k vyčerpání prostoru vzorku během přípravy k měření, aby 

vzorek (a teplovodivý palec) byly vakuově izolovány od vnějšího prostředí. Další 

z původních konektorů na pouzdru byl nahrazen 10 pinovým vakuovým konektorem 

(ICEoxford), kde 2 piny slouží pro přívod topného proudu a 4 pro připojení čidla 

teploty, 4 zbývající jsou volné pro případné další využití. Pro regulaci teploty byl 

použit teplotní kontrolér Lakeshore mod. 335. V této kombinaci bylo ověřeno, že je 

možno měřit v rozmezí teplot 95 – 290 K se stabilitou teploty lepší než ±1 K, s chybou 

teploty na vzorku lepší než ± 2 K. Vzorek se pro dosažení dobrého tepelného kontaktu 

s Cu podložkou umísťuje mezi dvě hliníkové fólie. Pro lepší stabilitu teploty bylo nad 

vzorek ještě umístěno stínění z pružného plechu z fosforového bronzu tloušťky 0,2 

mm, tepelně kotveného na temperovaný měděný držák. Postup umístění vzorku a 

vnitřní sestavy kryostatu je na obr. 2.20. 

Dále byly vyfrézovány dva protilehlé kruhové otvory pro průchod měřicího γ-svazku 

v krycím hliníkovém válci, který kryje vzorkový/vakuový prostor. Otvory ve 

válcovém krytu jsou umístěny souose s otvorem v měděném chlazeném držáku vzorku 

a tím zaručují volný průchod měřicího svazku γ-záření. Pro vakuové překrytí otvorů v 

cylindru byla použita mylarová fólie tl. 0,4 mm, která má dobrou propustnost pro 

měřicí záření o energii 14,4 keV, nalepená epoxidovou pryskyřicí. 

 

   

Obr. 2.20 Držák vzorků – temperovaná Cu destička, zleva: vložena tableta vzorku 

(hnědá) na Al-fólii, překrytí tablety druhou Al-fólií (uprostřed), umístění 

přídavného tepelného stínění nad vzorkem a čidlem teploty (vpravo). 
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Kryostat je primárně určen pro měření pevných vzorků ve formě prášků, tablet nebo 

fólií/výbrusů. Drobnou změnou postupu přípravy a nahrazením držáku vzorku 

těsněnou mosaznou kyvetou jej lze použít i pro měření vzorků, které jsou při pokojové 

teplotě kapalné, jsou následně zmraženy (například suspenze nanočástic ve vodě, 

chloroformu nebo v jiných kapalinách) a pak měřeny ve formě „ledu“ při teplotách 

nižších, než teplota tuhnutí kapaliny.  

Kryostat LN2 je v laboratoři v provozu již přes 3 roky a za tuto dobu se plně 

osvědčil. Přispěl také výrazně k výsledkům měření teplotních závislostí 

hyperjemných parametrů vzorků studovaných v rámci této doktorské práce.  
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3 Multiferoika s perovskitovou strukturou  

3.1 Minerály s perovskitovou strukturou  

Označení perovskitová struktura je odvozeno od minerálu perovskitu (CaTiO3, 

ortorombická struktura Pbnm, a = 5,404 Å, b = 5,422 Å, c = 7,651 Å [82]), který byl 

popsán a pojmenován v roce 1839 G. Rosem po L. A. von Perovskim [83]. V přírodě 

se vyskytuje celá řada minerálů, které mají podobné krystalové uspořádání a společně 

patří do skupiny stechiometrických perovskitových minerálů. Je definovaná jako 

skupina sdružující jednofázové minerály s perovskitovou strukturou, ve kterých je 

kyslík dominantním atomem [84]. 

 

 

Obr. 3.1 Perovskitová struktura ABX3, A – velký kationt, v našem případě Pb/Ba), B 

– malý kationt, Fe, Nb, X – aniont, O, převzato z [85]  

 

Chemické složení minerálů s perovskitovou strukturou můžeme popsat obecným 

vzorcem ABX3 (obr. 3.1), kde A je větší kationt s oxidačním číslem +1 až +3 a B je 

kationt s menším atomovým poloměrem a oxidačním číslem +3 až +5, X je aniont 

kyslíku O2-. Pravidelná struktura bez deformací má kubickou symetrii se středem 

symetrie, což vylučuje vytvoření lokálního elektrického momentu, a tudíž se ani 

nemůže spontánně feroelektricky uspořádat [86].  

Pro vznik perovskitové struktury se často uvádí podmínka daná hodnotou 

Goldschmidtova tolerančního faktoru t [87], který uvádí do vzájemného vztahu 

poloměry iontů A, B, X tak, aby mohla být zformována perovskitová struktura: 

  A B

B X

 
2( )

r r
t

r r





 (3.1) 

 kde rA je iontový poloměr kationtu A, rB poloměr kationtu B a rX poloměr aniontu (v 

našem případě kyslíku). Udává se, že pokud je t > 1, je iont A příliš velký a B malý a 

systém krystaluje v hexagonální nebo tetragonální soustavě. Pro t ~ 0,9 – 1 je poměr 
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velikostí kationtů „optimální“ a vzniká perovskitová mříž s kubickým uspořádáním, 

pro t ~ 0,71 – 0,9 je iont A příliš malý a B velký a vzniká perovskitová distortovaná 

mříž se strukturou ortorombickou nebo romboedrální, a nakonec pro t < 0,71 vznikají 

různé jiné struktury. Do současné doby byla navržena různá zpřesnění výpočtu 

tolerančního faktoru t tak, aby bylo zahrnuto co nejvíce možných uspořádání [88], 

[89], včetně uspořádání typu A2BB´X6, platné pro sloučeniny, zkoumané 

v předkládané práci. Jejich využití může být platnou pomocí při predikci a následné 

syntéze nových sloučenin s aplikačním potenciálem. 

Z výše uvedeného tolerančního faktoru plyne, že vhodnou volbou kationtů A, B nebo 

částečnou substitucí některého z nich může, např. působením Jahn-Tellerova efektu, 

dojít k distorzi mříže a tím ke snížení symetrie. To může vést ke vzniku spontánního 

feroelektrického uspořádání s nenulovou polarizací PS (viz obr. 3.2, 3.3). 

 

 

Obr. 3.2 Perovskitová struktura BaTiO3: vlevo krystalová struktura vysokoteplotní 

paraelektrické fáze (kubické), vpravo nízkoteplotní feroelektrická fáze 

(tetragonální). Ve feroelektrickém uspořádání se kationty v B-poloze a kyslík 

posunou k sobě, naruší se centrální symetrie a tím je umožněn vznik lokální 

polarizace a tím feroelektrického uspořádání, převzato z [34] 

 

Pokud jsou navíc ve struktuře obsaženy kationty s nenulovým magnetickým 

momentem, tj. s neúplně obsazenými 3d, 4d, 4f (5f) slupkami [90], může dojít i ke 

spontánnímu magnetickému uspořádání a tím ke vzniku multiferoického stavu. 

V takovém případě se jedná téměř výhradně o multiferoika I. druhu [30], tj. „feroická“ 

uspořádání jsou na sobě málo závislá až zcela nezávislá a objevují se při různých 

teplotách, často až v oblasti kryogenních teplot, což platí zvláště pro uspořádání 

magnetických momentů, které navíc bývá obvykle antiferomagnetické (Obr. 3.4). 

 



  

 - 52 - 

 

Obr. 3.3 Elementární buňka ideálního kubického ABO3 perovskitu (a) a její nejčastější 

deformace umožňující vznik lokálních elektrických momentů: tetragonální (b, 

c), ortorombická (d), atomy A černě, B zeleně a kyslík červeně, převzato z [91] 

 

 

Obr. 3.4 Schématické zobrazení různých typů možných kolineárních (a – f) a 

nekolineárních (g – h) magnetických uspořádání v perovskitových strukturách 

ABO3 s použitím tzv. Bertautovy notace, převzato z [91]  

 

Známým příkladem a vlastně dosud jediným zástupcem perovskitových materiálů 

s multiferoickými vlastnostmi za pokojové teploty je sloučenina BiFeO3, která 

vykazuje feroelektrické uspořádání s nenulovou polarizací pod teplotou ~1100 K a 

antiferomagnetické uspořádaní pod teplotou ~640 K [92]. Tato sloučenina již nalezla 

i praktické využití např. ve fotovoltaické přeměně energie [93], optice/optoelektronice 

[94], jako součást piezoelektrických prvků, rezistivních materiálů apod. (např. [95]). 

3.2 Sloučeniny Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3, x=0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1 

V této práci byly studovány jak „čisté“ sloučeniny Pb(Fe0,5Nb0,5)O3 (dále PFN) a 

Ba(Fe0,5Nb0,5)O3 (BFN), tak sloučeniny obsahující v různém poměru kationty Pb a Ba. 

Sloučeniny PFN, BFN jsou si strukturně podobné, výrazně se však liší některými 
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fyzikálními vlastnostmi. Sloučenina obsahující jen olovo je feroelektricky uspořádaná 

již nad pokojovou teplotou (~373-383 K), v této teplotní oblasti má nekubickou, tedy 

distortovanou krystalovou mříž.  

U barnaté sloučeniny se v celém známém teplotním rozsahu nepodařilo prokázat 

feroelektrické vlastnosti a je kubická. Obě látky se výrazně liší teplotou TN 

antiferomagnetického uspořádání (PFN TN ~160 K, BFN TN ~30 K).  

Lze uvažovat o možnosti cíleného snižování nebo „ladění“ TN záměnou olova za 

baryum.  

Tyto sloučeniny jsou dobrými elektrickými izolátory a mají značný aplikační 

potenciál. Sloučenina PFN se v současnosti prakticky využívá např. 

v piezoelektrických, elektronických a elektromechanických součástkách [96].  

Výhodou barnaté sloučeniny je, že neobsahuje toxické olovo, a ukazuje se jako velmi 

nadějná pro laditelné obvody [97] nebo jako dielektrikum ve vysokonapěťových 

kondenzátorech, využitelných v moderní energetice a elektronice [98], [99]. 

3.2.1 Pb(Fe0,5Nb0,5)O3 (PFN) 

Syntéza této sloučeniny byla poprvé popsána skupinou G. A. Smolenského v roce 

1958 [28]. Olovo je velkým kationtem (A) s valencí 2+, u železa (3+, magnetický iont) 

a niobu (5+, nemagnetický iont) se předpokládá, že jsou rozmístěny náhodně v mříži 

malých kationtů (B), přičemž niob pravděpodobně zodpovídá za elektrickou 

polarizaci. Za vysokých teplot – nad teplotou feroelektrického přechodu TS ~ 380 K – 

je krystalové uspořádání popisováno jako kubické (prostorová grupa Pm3m, mřížový 

parametr a = 4.01474(3) Å [100]). Se snižováním teploty dochází k distorzi mříže a 

s ní spojenému postupnému snižování symetrie: v rozmezí teplot ~355-380 K je v téže 

práci krystalová struktura řazena do tetragonální grupy P4mm (mřížové parametry a = 

4.01225(2) Å a c = 4.01775(3) Å). Pod teplotou ~355 K přechází do soustavy 

trigonální R3m (ar = 4.0123(1) Å a γ = 89.98(2)°) [101]. Až do teploty TN~140-170 K 

([101], [102]) je PFN paramagnetický, pod touto teplotou dochází k přechodu do AFM 

stavu s uspořádáním magnetických momentů typu „G“ (obr. 3.4d, 3.5). Pod teplotou 

zeskelnění TG ~ 20-30 K pak dochází k vzniku spinového skla, které pravděpodobně 

v určitém rozmezí koexistuje s AFM uspořádáním [102]. 
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Obr. 3.5 Předpokládané uspořádání magnetických momentů typu „G“ v romboedrické 

soustavě s dvojčetnou osou u sloučeniny PFN, převzato z [101] 

3.2.2 Ba(Fe0,5Nb0,5)O3 (BFN) 

Syntéza a prvotní charakterizace této sloučeniny byla oznámena přibližně ve stejné 

době jako PFN, v roce 1958 [103]. Galasso také určil její strukturu jako kubickou a 

uvádí velikost mřížového parametru a = 4,06 Å (jako rozměr kubické buňky). Tezuka 

v práci [104] uvádí pro kubické uspořádání Fm3m (č. 225) hodnotu a = 8,1181(1) Å, 

což mj. souvisí s užitím vzorce Ba2FeNbO6 a volbou elementární buňky. V dalších 

publikacích se vyskytuje popis struktury jako kubické ([98], [105]), ale také se s 

přibližně stejnou frekvencí vyskytují v starší literatuře údaje o tom, že krystalová 

struktura byla identifikována jako monoklinická málo odlišná od kubické (P2m, a = 

4.0743 Å, b = 4.0388 Å, c = 2.8759 Å, β = 90.11° [106], [107]). V práci [105] je tento 

rozpor konečně vysvětlen tím, že se zvyšující se teplotou žíhání/spékání během 

přípravy vzorku může dojít při teplotách nad ~1250 °C k tvorbě kyslíkových vakancí, 

jejich postupnému uspořádávání a tím k distorzi struktury z kubické do monoklinické. 

Jedná se tedy o dvě různé fáze, které předchozí autoři nerozlišovali. Nebylo zjištěno, 

že by sloučenina BFN v kubické (pro tuto práci základní) formě přecházela spontánně 

do feroelektricky uspořádaného stavu. Teplota přechodu do AFM uspořádaného stavu 

se dle autorů mírně liší a je uváděna při TN ~ 20-30 K s tím, že tato teplota je zároveň 

teplotou přechodu do stavu spinového skla [108]. 

Vlastnosti směsných složení Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 byly v relativně úzkém rozmezí 

koncentrací x = 0–0,3 studovány pomocí měření magnetických vlastností, elektronové 

paramagnetické rezonance a v omezené míře i pomocí Mössbauerovy spektroskopie 

v pracích [109], [110]. V tomto rozsahu koncentrací Ba byl také zkonstruován dílčí 

magnetický fázový diagram [109], [110]. V širším rozsahu mísení Pb a Ba nebyly 

dosud vlastnosti a magnetický fázový diagram takových vzorků popsány. 
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3.2.3 Záměr výzkumu  

Dosud nebylo spolehlivě prozkoumáno, jak se PFN a BFN od sebe liší na 

mikroskopické (lokální) úrovni ani jak a zda lze míšením Pb a Ba v různém poměru 

ladit teplotu přechodu do magneticky uspořádaného stavu. Dílčími cíli práce jsou:  

1/ Proměřit detailně teplotní závislosti hyperjemných parametrů vzorků postihujících 

různé poměry mísení iontů Pb a Ba, tj. v Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 – 1).  

2/ Popsat chování jednotlivých čistých i směsných materiálů v oblasti teplot 

magnetického uspořádávání.  

3/ Zkonstruovat magnetický fázový diagram v celém rozsahu možných poměrů mísení 

Pb/Ba.  

4/ Prozkoumat, zda mísení iontů Pb/Ba v jedné poloze krystalové mříže a iontů Fe/Nb 

v druhé poloze během přípravy vzorků vede k náhodnému rozložení, či zda může 

docházet k částečnému uspořádávání iontů či k lokálnímu rozpadu na jednotlivé 

fáze. S tím bezprostředně souvisí otázka, zda a jak tato případně vytvořená lokální 

struktura ovlivňuje makroskopické chování vzorků, například teplotu 

magnetického uspořádání.  

3.2.4 Zkoumané vzorky 

Pro zodpovězení otázek nastíněných v odstavci 3.2.3 byl připraven systém vzorků, ve 

kterých koncentrace Pb a Ba postihují celý rozsah možného vzájemného mísení, o 

chemických složeních Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3, kde x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1. Příprava 

polykrystalických vzorků byla optimalizována tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší 

kvality a fázové čistoty. 

Směsné vzorky budou pro přehlednost dále značeny P((1-x)*100)B(x*100)FN, 

například označení “P25B75FN” odpovídá vzorku Pb0.25Ba0.75Fe0.5Nb0.5O3 (tedy 

x = 0,75). 

Protože zkoumané materiály obsahují těžké kationty (Pb, Ba), které spolu s niobem 

silně absorbují γ-záření 14,4 keV využívané v Mössbauerově spektroskopii izotopu 

57Fe, byly vzorky při přípravě obohaceny izotopem 57Fe na koncentraci 20%. Cílem 

bylo zvýšit citlivost metody (~10×) a zlepšit odstup signál šum (tzv. efekt spekter). 

Vedlejším efektem obohacení vzorků bylo zkrácení času jednotlivých měření pro 

dosažení srovnatelné kvality spektra, což bylo výhodné při měření teplotních závislostí 

hyperjemných parametrů za nízkých teplot, prováděných v lázňovém kryostatu 
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plněném kapalným heliem. Obohacení vzorků o izotop 57Fe bylo navíc výhodné i pro 

měření metodou jaderné magnetické rezonance. 

3.2.4.1 Příprava vzorků 

Vzorky byly připraveny ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 

metodou syntézy v pevné fázi ve třech krocích. V prvním kroku bylo provedeno 

obohacení vstupujícího Fe (ve formě oxidu Fe2O3) na obsah 20% izotopu 57Fe. Ve 

druhém kroku byl syntetizován prekurzor pro B-pozici v perovskitové struktuře 

57+FeNbO4 (označení 57+ označuje použití železa obohaceného izotopem 57Fe na 

20%). Třetím krokem byla konečná příprava vzorku o daném zastoupení Pb a Ba. Byla 

použita mírně modifikovaná metoda syntézy v pevné fázi, která je popsána v pracích 

[111]–[113]. 

Výchozími chemikáliemi byly Fe2O3 (99.999 %, Aldrich), 57Fe2O3 (96.64 % 57Fe, 

Isoflex), Nb2O5 (99.99 %, Aldrich), Pb(NO3)2 (99.0 %, Penta) a BaCO3 (99.999 %, 

Aldrich). 

1/ Příprava Fe2O3 obohaceného na 20% 57Fe smísením odvážených množství oxidu 

obsahujícího železo s přírodní směsí izotopů a oxidu obsahujícího železo vysoce 

obohacené o izotop 57Fe. Z důvodu dokonalého promísení izotopů byla odvážená 

množství oxidů rozpuštěna v kyselině fluorovodíkové (koncentrované) při teplotě 

65°C, během rozpouštění bylo opakovaně sonifikováno v ultrazvukové lázni. Roztok 

byl dokonale promíchán a sražen hydroxidem amonným. Sraženina byla vyčištěna 

(opakované praní v H2O a EtOH, dekantace, centrifugace) a kalcinována 5 hodin na 

vzduchu při teplotě 1123 K do obdržení čistého oxidu 57+Fe2O3. Fázová čistota 

výsledného oxidu byla ověřena pomocí práškové rentgenové difrakce. Tato kontrola 

už v dalším postupu nebude explicitně uváděna, ale byla provedena vždy na konci 

každé dílčí operace. 

2/ Z izotopicky obohaceného 57+Fe2O3 byl připraven prekursor pro obsazení B-pozice 

v perovskitové struktuře – směsný oxid 57+FeNbO4. Samostatná příprava prekurzoru 

byla zvolena proto, aby bylo zaručeno pokud možno náhodné obsazení B-poloh Fe a 

Nb ve výsledných produktech. Stechiometricky odvážená množství 57+Fe2O3 a Nb2O5 

byla společně opakovaně rozetřena v achátové třecí misce pro dosažení co nejlepší 

homogenity. Zhomogenizovaný prášek byl slisován v hydraulickém lisu (~750 MPa) 

do pelet o průměru 13 mm a kalcinován 4 hod. na vzduchu při teplotě 1373 K. (ohřev 
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5 K/min., chlazení pozvolné bez regulace). Pro dosažení čisté fáze směsného oxidu 

57+FeNbO4 bylo třeba celý postup, tj. rozetření a homogenizaci vyžíhané pelety v třecí 

misce, slisování a kalcinaci, zopakovat minimálně 3×.  

3/ Z 57+FeNbO4 prekursoru a stechiometrického množství Pb(NO3)2 a BaCO3 podle 

požadovaného výsledného složení byly připravovány jak čisté PFN, BFN, tak i vzorky 

obsahující v atomových procentech poměry Pb/Ba: 25/75 %, 50/50 % a 75/25 %. 

Odvážená množství výchozích látek byla společně rozetřena v achátové třecí misce, 

umístěna do uzavřené trubice z křemenného skla a žíhána při teplotě 973 K / 2 hod., 

pro vzorky obsahující olovo byl tento krok prováděn v atmosféře nasycené parami 

olova pro zabránění ztrát olova ve výsledném produktu. Po přežíhání byl produkt 

znovu rozetřen a slisován do pelet o průměru 13 mm (750 MPa). Pelety byly finálně 

žíhány 6 hodin při teplotě 1373 K. Sloučeniny obsahující olovo byly opět žíhány 

v uzavřené trubici v nasycených olověných parách. Fázová čistota připravených 

produktů byla prověřena práškovou rentgenovou difrakcí při pokojové teplotě. Pokud 

nebyl po prvním žíhání produkt fázově dostatečně čistý, byla peleta rozetřena, z prášku 

znovu vylisována peleta a za stejných podmínek žíhána. Tento postup byl opakován 

až do dosažení dostatečné kvality vzorků (obr. 3.6). 

 

Výsledné vzorky, využité pro další měření, měly podle práškové rentgenové difrakce 

následující fázovou čistotu: 

BaFe0,5Nb0,5O3 – čistá perovskitová fáze (dále uváděno zkratkou BFN); 

Pb0,25Ba0,75Fe0,5Nb0,5O3 – téměř čistá perovskitová fáze, stopy pyrochlorové fáze* 

(<1%), (P25B75FN); 

Pb0,5Ba0,5Fe0,5Nb0,5O3 – téměř čistá perovskitová fáze, stopy pyrochlorové fáze* 

(<1%), (P50B50FN); 

Pb0,75Ba0,25Fe0,5Nb0,5O3 – čistá perovskitová fáze, (P75B25FN); 

PbFe0,5Nb0,5O3 – 97 % perovskitová, 3 % pyrochlorová fáze, (PFN). 

Pozn.: Označení „čistá fáze“ znamená, že pokud by byla ve vzorku ještě další fáze, 

byla pod mezí detekce kontrolní práškové XRD metody, tj. < ~1%, pokud se nejednalo 

o nanočástice nebo „nanooblasti“ jiné fáze, které mohou být pro XRD neviditelné i ve 

vyšším objemovém zastoupení. 
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Obr. 3.6 Difraktogramy vzorků za pokojové teploty: : a) PFN, b) BFN, c) P75B25FN, 

d) P50B50FN, e) P25B75FN; červené kroužky – experimentální hodnoty, 

modrá linie – fit, zelená linie – rozdíl mezi fitem a experimentálními hodnotami. 

Pro přehlednost jsou indexována pouze významná difrakční maxima, příslušná 

perovskitové struktuře. 

 

*Pyrochlórová fáze/struktura 

Název pyrochlórová struktura je odvozen od minerálu pyrochlóru, což je komplexní 

oxid o přibližném složení [(Na, Ca)2Nb2O6(OH, F)] s obsahem Nb. Poprvé byl popsán 

v práci Wöhlera [114]. Obecný vzorec minerálů s pyrochlórovou strukturou je 

A2B2O7, nebo přesněji A2B2O6O'. V ideálním případě krystalují kubické struktuře 

(prostorová grupa Fd3m), ale existuje celá řada distortovaných struktur, o různém 

chemickém složení. Bylo zjištěno, že při syntéze PFN vzniká řada meziproduktů a 
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sloučenin s různým chemickým složením a s distortovanou pyrochlórová strukturou, 

jako např. Pb2Fe2O5 (označuje se jako P2F), Pb3Nb2O8 (P3N), nebo se strukturou 

kubickou jako např. Pb3Nb4O13 (označované poněkud nezvykle jako P3N2), jak je 

ukázáno v práci [115]. Z experimentů, které byly provedeny v uvedené práci, také 

plyne, že kubická (pyrochlórová) fáze označená P3N2 zůstává v připraveném PFN (a 

jak se ukázalo při našich syntézách, tak i v materiálech, kde je Pb částečně nahrazeno 

Ba) vždy a její obsah lze pečlivou přípravou pouze minimalizovat na cca jednotky %, 

což se v našich vzorcích podařilo. 

 

3.2.5 Kontrola chemického složení  

Kontrola chemického složení vzorků se skládala ze dvou kroků. Nejdříve bylo třeba 

provést kvalitativní analýzu, tj. prověřit, zda se ve vzorcích nenacházely nežádoucí 

příměsi – chemické prvky, které se mohly do vzorků dostat kontaminací vstupních 

surovin nebo z použitých pomůcek, nádob nebo dalších předmětů, se kterými byly 

vzorky během přípravy v kontaktu. Pro kvalitativní analýzu vyhovují metody XRF 

nebo SEM EDS, umožňující detekovat obvyklé příměsové chemické prvky (Si, Al, 

Ca, K, Cl, S,…) dostatečně citlivě.  

Druhým krokem je stanovení chemického složení připravených vzorků, tj. 

kvantitativního zastoupení chemických prvků v nich. Tento krok se ukázal daleko 

obtížnější. I když kvantitativní stanovení skutečného chemického složení vzorků je 

jedním ze stěžejních kroků pro celé následující zkoumání, bývá jeho význam někdy 

podceňován. Je to také tím, že spadá spíše do oboru chemie a fyzikální problematiky 

se dotýká zdánlivě jen okrajově. Přesto pokud není hned na začátku před započetím 

měření fyzikálních vlastností spolehlivě a správně stanoveno chemické (a také fázové) 

složení vzorků, nelze očekávat dosažení spolehlivých a reprodukovatelných výsledků. 

V tomto odstavci chceme demonstrovat, jak je problematické provést stanovení 

chemického složení pomocí metod, které se běžně používají, a také jak velkých chyb 

se mohou experimentátoři při tomto základním úkonu dopustit. Proto je zde této 

problematice věnováno více prostoru, než v dalších kapitolách a jedná se spíše o 

metodickou poznámku. 

Chemické složení vyrobených vzorků bylo orientačně ověřováno pomocí energiově 

disperzní rentgenové mikrospektrometrie (XRF) a na elektronovém mikroskopu 

(SEM) pomocí elektronové energiově disperzní spektrometrie (EDS). Jak již bylo 
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detailně popsáno v kapitole 2.2.3, jsou to sice podobné metody, které ale poskytují 

mírně odlišné informace. 

3.2.5.1 Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) 

Měření prvkového složení byla provedena jak na povrchu, tak i na lomových plochách 

pelet, tj. ve vnitřní části vzorků, pro ověření, zda nedošlo ke kontaminaci povrchů 

během lisování nebo žíhání. Zastoupení kyslíku není možné touto metodou určit, ale 

protože příprava probíhala na vzduchu za vysoké teploty, předpokládáme, že došlo 

k úplné oxidaci. 

Při analýze bylo nejprve ověřeno, že vzorky obsahují pouze požadované chemické 

prvky Pb, Ba, Nb a Fe (obr. 3.7). 

 

 

Obr. 3.7 Porovnání XRF spekter připravených vzorků (PFN, BFN, P25B75FN, 

P50B50FN, P75B25FN), neoznačené méně intenzivní čáry ve spektrech přísluší 

výše uvedeným chemickým prvkům, pouze nejsou pro celkovou přehlednost 

popsány (nejedná se tedy indikaci nežádoucích nečistot). 

 

Koncentrace chemických prvků ve vzorcích byly pak při zpracování naměřených 

spekter odhadnuty pomocí semikvantitativního výpočtu. Přesnější metodu využívající 

kalibrace analytického vybavení přístroje nebylo možno použít, protože nebyl 

dostupný standard nebo soustava standardů odpovídajícího chemického složení. 

V tomto případě je tedy nutné očekávat vysokou relativní chybu stanovení, která může 

činit i více než 5-10 % skutečné hodnoty. 
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Pokud předpokládáme, že vzorky byly připraveny s výše uvedeným požadovaným 

stechiometrickým zastoupením prvků, je patrné z výsledků odhadu koncentrací 

(tabulka T.3.1), že jsou dle očekávání zatížené velkou systematickou chybou. 

 

Tab. T.3.1 Koncentrace chemických prvků v připravených vzorcích určené 

semikvantitativním výpočtem z měření metodou XRF (atomová procentuální 

zastoupení – at.%). Chyba je pouze statistická ze sady měření, systematická 

chyba není vzhledem k nepřesnostem výpočetního algoritmu spolehlivě známa 

a tudíž ani zohledněna. 

Vzorek/prvek Nb Pb Ba Fe Ba/Pb 

BFN 30(1) 0,00 47(1) 23(2)  

P25B75FN 24(2) 15(4) 39(3) 21(4) ~72/28 

P50B50FN 25(1) 31(2) 24(1) 20(1) ~43/57 

P75B25FN 23(1) 51(1) 9(1) 17(1) ~15/85 

PFN 22(1) 61(2) 0,00 17(3)  

3.2.5.2 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM, EDS) 

Povrch připravených vzorků na lomových plochách pelet byl zdokumentován pomocí 

elektronové skenovací mikroskopie. Pelety byly rozlomeny pro předchozí analýzu 

XRF. Lomové plochy nebyly nijak dále upravovány a byly na nich snímány obrázky 

povrchů i provedeny EDS analýzy. 

Rozměry průmětů zrn/krystalitů do roviny obrazu byla měřena ve snímcích, jejichž 

příklady jsou na obr. 3.8. Minimálně na pěti snímcích pro každý vzorek bylo 

proměřeno manuálně celkem nejméně 500 zrn, přičemž u každého změřeného zrna byl 

vypočten tzv. střední ekvivalentní průměr zrna dekv, což je průměr kruhu o stejné ploše, 

jako je plocha průmětu měřené částice nepravidelného tvaru do roviny obrazu. 

Velikost krystalitů byla určována proto, aby bylo možno predikovat, zda vzorky 

nemohou vykazovat některé vlastnosti, jako například superparamagnetismus, které 

jsou specifické pro nízkodimenzionální soustavy s velikostí krystalitů a částic 

v jednotkách, max. desítkách nanometrů. 
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Obr. 3.8 SEM zobrazení lomových ploch připravených vzorků (pelet), SE detektor, 

zvětšení 10 tis., označení obrázků barevným ohraničením shodně s příslušnými 

vzorky PFN, BFN, P25B75FN, P50B50FN, P75B25FN 

 

Distribuce velikostí zrn byly proloženy lognormálním rozdělením dle vztahu (3.2), viz 

obrázek 3.9, přičemž pro každý vzorek byl určen medián ekvivalentního průměru d0 a 
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jeho rozptyl σ (C je fitační konstanta), P (dekv) je pravděpodobnost zastoupení daného 

ekvivalentního průměru. Porovnání těchto parametrů pro připravené vzorky je 

v tabulce T.3.2. 

  
 2

ekv 0

ekv 2

ekv

ln /
exp

22

d dC
P d

d 

 
  

 
 (3.2) 

 

 

Obr. 3.9 Porovnání distribucí velikostí ekvivalentních průměrů krystalitů (dekv) 

připravených vzorků včetně proložených závislostí.  

 

Tab. T.3.2 Mediány ekvivalentních průměrů krystalitů d0 a rozptyl σ připravených 

vzorků vypočtené podle vztahu (3.2) 

Sample d0 (µm) σ (µm) 

BFN 1,2(2) 0,5(1) 

P25B75FN 0,5(2) 0,3(1) 

P50B50FN 1,1(2) 0,4(1) 

P75B25FN 0,7(2) 0,4(1) 

PFN 2,0(2) 0,4(1) 

 

Při analýze metodou EDS bylo shodně s XRF ověřeno, že vzorky neobsahují cizorodé 

příměsi/prvky. Dále bylo měřením ve více místech ověřeno, že vzorky vykazovaly 

dobrou homogenitu – spektra na různých místech a z nich vypočtené koncentrace se 
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v rámci chyb výpočtu nelišily. Ani při zobrazení povrchu pomocí BSE detektoru, které 

je citlivé na rozdíly v prvkovém složení (těžší prvky se zobrazují světlejší, lehčí 

tmavší), nebyly zjištěny žádné viditelné rozdíly nebo nehomogenity ani v 

mikroskopických rozměrech (~1 µm). Bezstandardovým výpočtem byla odhadnuta 

chemická složení jednotlivých vzorků pro porovnání s výsledky metody XRF. 

Výsledky jsou zobrazeny v tabulce T.3.3. Z výsledků uvedených v tabulce lze opět 

konstatovat „správný“ trend obsahů Pb a Ba při porovnání chemických složení mezi 

jednotlivými vzorky. Výpočty jsou ale opět velmi nepřesné.  

 

Tab. T.3.3 Koncentrace chemických prvků v připravených vzorcích, odhadnuté 

semikvantitativním výpočtem z měření metodou SEM EDS na elektronovém 

skenovacím mikroskopu (atomová procentuální zastoupení – at.%). Chyba je 

pouze statistická ze sady měření, systematická chyba není vzhledem 

k nepřesnostem výpočetního algoritmu spolehlivě známa a tudíž ani zohledněna. 

Vzorek/prvek Nb Pb Ba Fe Ba/Pb 

BFN 27,1(5) 0,00 48,8(5) 24,1(6)  

P25B75FN 25,6(4) 6,9(2) 42,9(6) 24,7(5) 86/14 

P50B50FN 26,5(4) 23,9(3) 25,6(5) 24,0(9) 52/48 

P75B25FN 26,6(9) 34,1(3) 14,0(2) 25,2(9) 29/71 

PFN 27,3(4) 49,4(1) 0,00 23,3(4)  
 

Před dalšími měřeními byly vzorky rozpráškovány v achátové třecí 

misce. Veškeré další experimenty pak již probíhaly na vzorcích 

v práškovém stavu. 

3.2.5.3 Atomová absorpční spektrometrie 

Jak bylo výše ukázáno, stanovení chemického složení připravených vzorků 

semikvantitativními odhady z měření metodami XRF a SEM EDS je zatíženo velkými 

systematickými chybami. Proto bylo třeba ověřit skutečné chemické složení 

připravených vzorků metodou, která umožňuje jednodušší kalibraci a tím i nejméně o 

řád přesnější výsledky. Jako vhodná metoda byla vybrána metoda plamenné atomové 

absorpční spektroskopie (AAS). Pro tuto analýzu bylo třeba cca 0,1 g každého vzorku 

ve formě prášku. Stanovení bylo prováděno ve spolupráci s Katedrou analytické 

chemie Přírodovědecké fakulty UK. Výsledky analýz jsou shrnuty v tabulce T.3.4. 

Protože každý z prvků je touto metodou analyzován samostatně, není prostý součet 
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koncentrací určených metodou AAS roven přesně očekávané hodnotě 2, ale v rámci 

chyb této hodnotě odpovídá. 

 

Tab. T.3.4 stanovení složení připravených vzorků metodou AAS (dek. – složení 

deklarované při přípravě, AAS – složení určené metodou AAS) 

vzorek BFN P25B75FN P50B50FN P75B25FN PFN 

  složení složení složení složení složení 

prvek dek. AAS dek. AAS dek. AAS dek. AAS dek. AAS 

Pb 0 0,01(1) 0,25 0,21(1) 0,5 0,48(2) 0,75 0,70(7) 1 0,89(4) 

Ba 1 0,94(5) 0,75 0,72(7) 0,5 0,52(5) 0,25 0,30(4) 0 0,15(10) 

Fe 0,5 0,53(3) 0,5 0,56(3) 0,5 0,52(1) 0,5 0,52(1) 0,5 0,49(4) 

Nb 0,5 0,51(1) 0,5 0,51(1) 0,5 0,49(1) 0,5 0,48(1) 0,5 0,47(1) 

 

Z výsledků stanovení plyne dobrá shoda prvkového složení připravených vzorků (v 

rámci chyb stanovení) se složením požadovaným. Pouze ve vzorku PFN bylo zdánlivě 

detekováno baryum. Vzhledem k tomu, že chyba stanovení je v tomto případě vysoká, 

srovnatelná s udávanou koncentrací, lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že 

se jedná o parazitní signál a nikoli signál příslušný skutečné přítomnosti barya, které 

při přípravě vzorku nebylo vůbec použito. Navíc by v takové koncentraci bylo 

nepochybně jako nežádoucí příměs detekováno některou z výše prováděných 

kvalitativních kontrolních analýz metodami XRF nebo SEM EDS, což se nestalo. 

3.2.6 Strukturní charakterizace vzorků v širokém teplotním rozmezí 

Struktura jednotlivých vzorků byla určena v širokém teplotním rozmezí pomocí 

rentgenové práškové difrakce, u vzorků PFN a BFN v teplotním intervalu 2 – 550 K, 

u vzorků směsných v rozsahu 2 – 300 K. Strukturní měření byla provedena ve 

spolupráci s KFKL MFF UK a na synchrotronu Petra III, Hamburk (SRN). 

3.2.6.1 Strukturní charakterizace PFN 

Krystalové struktura vzorku PFN v rozsahu 2 – 300 K odpovídá romboedrické 

krystalové struktuře s trigonální prostorovou grupou R3m. Mřížový parametr a roste 

s rostoucí teplotou z hodnoty a = 5.6647(3) Å při 4 K až do hodnoty a = 5.6722(4) Å 

při 300 K. Naopak mřížový parametr c s rostoucí teplotou klesá z c = 6.9643(5) Å při 

4 K až na c = 6.9583(7) Å při 300 K. Teplotní vývoj mřížových parametrů je zobrazen 

na obr. 3.10 a), b). 
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Obr. 3.10 Teplotní závislost mřížových parametrů a (a) a c (b) vzorku PFN v 

hexagonálních osách fáze R3m v teplotním rozsahu 2 – 300 K. Na obr. c) a d) je 

teplotní závislost mřížových parametrů aR a αR v romboedrické notaci. Na obr. 

e) je celý teplotní vývoj mřížového parametru a v rozsahu 2 – 550 K, vzniklý 

spojení dat z obou míst měření (TN – teplota přechodu do antiferomagnetického 

uspořádání, TS – teplota přechodu do feroelektrického stavu). 

 

Ilustrativnější náhled na teplotní vývoj struktury z nízkých teplot do pokojové 

dostaneme transformací do romboedrické základní buňky (obr. 3.10 c), d)), která je 

charakterizovaná mřížovým parametrem aR a úhlem αR (index H znamená parametr 

v hexagonální notaci): 
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Mřížový parametr aR s rostoucí teplotou roste (aR = 4.0103(3) Å / 4 K, aR = 4.0123(4) 

Å / 300 K) a shodně úhel romboedrické distorze mříže s rostoucí teplotou roste (αR 

= 89.853° / 4 K to αR = 89.928° / 300 K). V této notaci je dobře patrné, že úhel 

romboedrické distorze je velmi málo odlišný od 90° (tj. krystalové uspořádání je blízké 

kubickému), s rostoucí teplotou romboedrická distorze klesá a krystalová mříž 

přechází do kubického uspořádání.  

Při vyhodnocování výsledků měření provedených pomocí 2D detektoru na 

synchrotronu Petra III se bohužel projevilo, že rozlišení detektoru nebylo dostatečné 

pro postižení malé změny tvaru difrakčních maxim, kterou se projevuje malá 

romboedrická distorze původně kubické mříže. Výsledky veškerých měření vzorku 

PFN, provedených nad pokojovou teplotou (dále RT), lze proto v rámci chyby 

interpretovat jen jako prosté kubické krystalové uspořádání. Pouze na teplotní 

závislosti mřížového parametru a je v oblasti přechodu mezi paraelektrickým a 

feroelektrickým stavem při teplotě ~400 K (a zároveň také mezi kubickým 

vysokoteplotním a distortovaným/romboedrickým nízkoteplotním krystalovým 

uspořádáním) viditelné lokální minimum (obr. 3.10e). 

 

3.2.6.2 Strukturní charakterizace BFN 

V celém sledovaném teplotním rozsahu byl vzorek BFN kubický (prostorová grupa 

Fm-3m), s tím, že mřížový parametr a mírně roste s rostoucí teplotou (a = 8.1042(4) 

Å při 4 K, a = 8.1402(5) Å při 550 K). Teplotní závislost mřížového parametru a je 

znázorněna na obr. 3.11. 
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Obr. 3.11 BFN: Teplotní závislost mřížového parametru a v rozmezí 2-550 K 

3.2.6.3 Strukturní charakterizace směsných vzorků P25B75FN, P50B50FN a 

P75B25FN 

Všechny směsné vzorky v celém měřeném rozsahu 2 – 300 K mají romboedrickou 

krystalovou strukturu s prostorovou grupou R3m shodnou s PFN. Teplotní závislost 

mřížových parametrů je na obr. 3.12. Mřížové parametry a a c všech směsných vzorků 

s rostoucí teplotou rostou v celém pozorovaném teplotním intervalu. 

 

 

Obr. 3.12 Teplotní závislosti mřížových parametrů a, c pro směsné vzorky 

P75B25FN, P50B50FN a P25B75FN 

3.2.7 Prášková neutronová difrakce 

Neutronové difrakční záznamy vzorků PFN a směsných P75B25FN, P50B50FN a 

P25B75FN (vzorek BFN měřen nebyl) změřené při teplotě 5 K jsou zobrazeny na 

obrázku 3.13. Ve shodě s rentgenovou práškovou difrakcí bylo krystalové uspořádání 

všech čtyř vzorků Rietveldovou analýzou určeno jako romboedrické s prostorovou 

grupou R3m a nezměnilo se v celém měřeném teplotním intervalu 5 – 300 K. 
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Ve vzorcích P50B50FN a P25B75FN nebylo neutronovou difrakcí zjištěno 

magnetické uspořádání v celém měřeném teplotním intervalu 5 – 300 K. Velikost 

magnetického momentu iontů Fe3+ těchto dvou vzorcích je pravděpodobně menší, než 

byly experimentální chyby, proto se jeho hodnotu nepodařilo spolehlivě určit [116]. 

 

 

Obr. 3.13 Neutronové difraktogramy vzorků PFN, P75B25FN, P50B50FN a 

P25B75FN (Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3, x = 0, 0,25, 0,5 a 0,75) při teplotě 5 K 

(barevně – měřené body, plnou čarou – fit, svislé úsečky pod záznamy – 

teoretické polohy maxim romboedrické fáze PFN). Označení “AFM” označuje 

maxima odpovídající antiferomagneticky uspořádané fázi, detekované jen ve 

vzorcích PFN (podobně viz také ve [117]) a P75B25FN. 

 

Teplotní závislost neutronových difraktogramů vzorku P75B25FN v teplotním 

intervalu 5 – 300 K je na obr. 3.14. V závislostech pro teploty pod 100 K je viditelné 

slabé difrakční maximum (1 0 1/2) AFM superstruktury (označené v obr. “AFM”), 

které odpovídá mezirovinné vzdálenosti dhkl ≈ 4.6 Å. Jeho intenzita roste s klesající 

teplotou. Přítomnost tohoto maxima ukazuje na to, že ve vzorku existuje při těchto 

teplotách magnetické uspořádání na dlouhou vzdálenost a jeho typ podle Rietveldovy 

analýzy odpovídá antiferomagnetickému uspořádání typu „G“ [91]. Hodnoty 

uspořádaných magnetických momentů iontů železa Fe3+, které byly určeny z 
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magnetického příspěvku v neutronových difraktogramech, dosahují jen Fe = M = 

0.6(3) B při nejnižší měřené teplotě 5 K. Pro odhad Néelovy teploty TN 

antiferomagnetické fáze P75B25FN byla experimentální teplotní závislost velikosti M 

fitována Brillouinovou funkcí ve formalizmu modelu molekulárního pole: 
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B

M S M T

 
  

 

  (3.4) 

kde BS je Brillouinova funkce, S je spin (S = 5/2 pro ionty Fe3+), a M0 je magnetický 

moment při teplotě T = 0 K. Takto získaná Néelova teplota TN pro vzorek P75B25FN 

odpovídá cca ~120 K (viz vložený graf na obr. 3.14). 

 

 

Obr. 3.14 Vlevo teplotní závislost neutronových difraktogramů vzorku P75B25FN 

(fialově – měřené body, modrou plnou čarou – fit, svislé úsečky pod záznamy – 

teoretické polohy maxim romboedrické fáze). Označení “AFM” označuje 

maxima odpovídající antiferomagneticky uspořádané fázi. Vpravo teplotní 

závislost velikosti magnetických momentů Fe3+ iontů pro antiferomagnetickou 

fázi ve vzorku P75B25FN, vypočtené z neutronových difrakčních měření (plnou 

čarou je nakreslen fit dle vztahu 3.4). 

  

Nízká hodnota M ve srovnání s hodnotou 5 B, očekávanou pro volné Fe3+ (3d5) ionty 

a hodnotou 5.93 B určenou experimentálně z měření paramagnetické susceptibility 

(např. [118]) při teplotě kapalného helia ukazuje na možnou koexistenci 

mikroskopických magneticky uspořádaných oblastí (klastrů) bohatších na Fe spolu s 
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oblastmi o Fe ochuzenými, ve kterých nevzniká magnetické uspořádání na dlouhou 

vzdálenost. Z výsledků neutronových difrakčních měření plyne, že antiferomagneticky 

uspořádané oblasti zaujímají v P75B25FN maximálně 12% objemu krystalové fáze. 

Z šířky AFM difrakčního maxima můžeme odhadnout velikost antiferomagneticky 

uspořádaných oblastí na maximálně ~67 Å.  

Lze předpokládat, že ve vzorcích P50B50FN a P25B75FN jsou antiferomagneticky 

uspořádané klastry již tak malé, že netvoří dostatečně velký koherentně difraktující 

objem, a proto v neutronových difrakčních záznamech pro tyto vzorky se ani při 

nízkých teplotách přítomnost magneticky uspořádané fáze neprojevila příslušnými 

difrakčními maximy, ačkoli byl pomocí Mössbauerovy spektroskopie 

antiferomagneticky uspořádaný stav jednoznačně prokázán – viz kap. 3.2.11. 

3.2.8 Rentgenová absorpční spektroskopie na hraně FeKα 

XANES měření bylo primárně zaměřeno pouze na ověření valence atomů železa. 

Absorpční křivky v bezprostředním okolí absorpční hrany FeKα byly přímo 

porovnány s referenčními stabilními materiály, v nichž železo bylo v různých 

známých oxidačních stavech: 0 (fólie kovového α-Fe), 2+ (FeO – odpovídá minerálu 

wüstitu) a 3+ (α-Fe2O3 – hematit), obr. 3.15. 

 

 

Obr. 3.15 XANES absorpční křivky vzorků a referenčních materiálů v okolí absorpční 

hrany Fe Kα při teplotě 20 K, na ose y je vynesen normalizovaný absorpční 

koeficient. 
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Z polohy absorpčních hran je patrné, že v rámci chyb měření je železo ve všech 

vzorcích v oxidačním stupni Fe3+ vzhledem k závislosti polohy absorpční hrany na 

oxidačním stavu (valenci) železa [119], což koresponduje s výsledky Mössbauerovy 

spektroskopie – viz kap. 3.2.11. 

3.2.9 Měření magnetických vlastností 

Pro všechny vzorky byla změřena teplotní závislost susceptibility po ochlazení 

v nulovém magnetickém poli (ZFC) a v externím magnetickém poli 500 Oe (FC), obr. 

3.16. Průběh susceptibility směsných vzorků je pravděpodobně mírně ovlivněn malou 

příměsí slabě feromagnetických nanočástic hematitu (<8 nm), které vzhledem k své 

velikosti neprocházejí Morinovým přechodem ([120], viz výsledky z Mössbauerovy 

spektroskopie kap 3.2.11.  

Na teplotní závislosti susceptibility vzorku PFN (obr. 3.16a) je patrná lokální změna 

průběhu (‚výstupek‘) u teploty TN ~ 160 – 170 K, odpovídající přechodu do 

antiferomagneticky uspořádaného stavu. Taková změna průběhu nebyla na 

závislostech zbývajících vzorků nalezena.  

ZFC závislosti všech vzorků v oblasti nízkých teplot vykazují maximum, které 

indikuje vznik stavu spinového (klastrového) skla [102], [108]. Teplotu odpovídající 

tomuto maximu nazveme TG1 (vzhledem k dalším poznatkům, které budou uvedeny 

dále). U vzorku čistého BFN je tato teplota přibližně rovna teplotě přechodu do 

magneticky uspořádaného stavu TN (~20-35 K).  

Jak již bylo uvedeno výše, na ZFC/FC závislostech všech vzorků kromě PFN nebyla 

nalezena lokální změna průběhu, kterou by bylo možné připsat přechodu z 

paramagnetického do antiferomagneticky uspořádaného stavu. Proto se nepodařilo u 

vzorků BFN a vzorků směsných určit teplotu přechodu do magneticky uspořádaného 

stavu z výsledků měření magnetických vlastností. Tuto teplotu (TN) jsme byli schopni 

určit až následně z výsledků Mössbauerovy spektroskopie (viz kap. 3.2.11), což je 

lokální metoda, která využívá výrazně užší časové měřicí okno (~ 10-7 – 10-8 s) ve 

srovnání s měřením statických magnetických vlastností, kde časové měřicí okno podle 

metody a instrumentace může být ~ 10 – 10-3 s (pro AC metody pak odpovídající 

použité frekvenci).  
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 Obr. 3.16 Teplotní závislosti susceptibility ZFC/FC: a) PFN, b) BFN, c) P75B25FN, 

d) P50B50FN, e) P25B75FN 

 

Nepřítomnost lokálních změn průběhu, korespondujících s přechodem do 

(antifero)magneticky uspořádaného stavu na křivkách ZFC/FC pro směsné vzorky 

P75B25FN, P50B50FN a P25B75FN a zároveň změna tvaru těchto křivek směrem k 

výraznému zploštění oproti vzorkům PFN, BFN mohou ukazovat na výrazně rozšířený 

(difúzní) charakter přechodu do antiferomagneticky uspořádaného stavu. To je ve 

shodě s výsledky získanými z Mössbauerovy spektroskopie a také s tím, že postupné 

rozšiřování a zplošťování lokální změny průběhu křivek s rostoucí koncentrací Ba bylo 

pozorováno pro vzorky Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 – 0.3) v práci [109]. V této práci 

je také uvedeno, že se zvyšující se koncentrací Ba se šířka lokální změny průběhu 
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(‚výstupku‘, v publikaci nazváno ‚bump‘) rychle zvětšuje a pro koncentrace Ba > 0,25 

tento výstupek na křivkách ZFC/FC již není pozorovatelný. 

Výsledky měření teplotní závislosti remanentní magnetizace ukázaly u všech vzorků, 

že při teplotách pod 10 K jsou pod určitou teplotou TG2 hodnoty remanentní 

magnetizace vysoké a s rostoucí teplotou strmě klesají, což ukazuje na změnu 

magnetického stavu. Oblast teplot se strmým průběhem připisujeme stavu, kdy je ve 

vzorcích již zcela vyvinut stav spinového (klastrového) skla a vzorky vykazují určité 

vlastnosti blízké fero- nebo ferimagnetickému uspořádání. Teplotu TG2 jsme určili 

z grafů teplotních závislostí remanentní magnetizace jako průsečík přímek 

proložených prudce klesající částí závislosti pod TG2 a plochou (vodorovnou) částí 

závislosti nad TG2 (obr. 3.17). Teploty TG1 a TG2 jsou pro každé složení vzorku 

charakteristické a jsou uvedeny v tabulce T.3.4. Nenulovou hodnotu remanentní 

magnetizace směsných vzorků při vyšších teplotách (obr. 3.17c-e) lze vysvětlit malou 

příměsí slabě feromagnetických nanočástic hematitu (<8 nm), které vzhledem k své 

velikosti neprocházejí Morinovým přechodem ([120], viz výsledky z Mössbauerovy 

spektroskopie kap. 3.2.11. 

Koexistence stavu spinového skla a antiferomagnetického uspořádání v určitém 

rozmezí teplot je pro PFN uvedena již např. v práci [102], pro BFN např. v [109]. 

 

Tab. T.3.4 Teploty TG1 (počátek formování spinového skla) a TG2 (ukončení přechodu 

vzorku do stavu spinového skla) 

  TG1 (K) TG2 (K) 

PFN 9(2) 4.7(1) 

P75B25FN 28(2) 4.9(1) 

P50B50FN 28(2) 5.2(1) 

P25B75FN 24(2) 5.1(1) 

BFN 22(2) 5.2(1) 
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Obr. 3.17 Teplotní závislosti remanentní magnetizace v místě strmého poklesu 

s ukázkou určení teploty TG2: a) PFN, b) BFN, c) P75B25FN, d) P50B50FN, 

e) P25B75FN 

3.2.10 Jaderná magnetická rezonance  

Spektra jaderné magnetické resonance izotopů 207Pb (spin I=1/2, přirozené izotopové 

zastoupení 22,10%, kvadrupólový moment Q=0 barn, gyromagnetický poměr γ=8,907 

MHz/T [121]), 137Ba (I=3/2, 11,23%, Q=0,245 barn, γ=4,7315 MHz/T [122]) a 93Nb 

(I=9/2, 100%, Q= -0,32 barn, γ=10,421 MHz/T [123]) vzorků PFN, BFN a P50B50FN 
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byla měřena v rozsahu teplot 10 – 300 K v externím magnetickém poli 9,4 T. Na 

obrázku 3.18 jsou jako příklad zobrazena spektra při pokojové teplotě. 

 

 

 Obr. 3.18 Spektra jaderné magnetické rezonance izotopů 207Pb (čtverce), 137Ba 

(kolečka) a 93Nb (trojúhelníky) vzorků BFN, P50B50FN a PFN při pokojové 

teplotě v externím magnetickém poli 9,4 T. Oranžově fit NMR spektra izotopu 
207Pb, fialově izotopu 137Ba a modře izotopu 93Nb Gaussovými křivkami ve 

vzorcích BFN, P50B50FN a PFN. Zeleně fit úzké komponenty a červeně fit 

široké komponenty v NMR spektru izotopu 93Nb.  

 

Cílem experimentů NMR bylo určení lokálního uspořádání atomů Nb a Fe z chování 

spekter NMR (intenzity, šířky) v závislosti na teplotě. V rovnovážném stavu jsou 

jaderné hladiny obsazovány v souladu s Boltzmannovým rozdělením. Integrální 

intenzita NMR signálu pro každý izotop by tedy měla sledovat Curieovu závislost 

úměrnou převrácené hodnotě teploty 1/T pro paramagnetický soubor slabě 

interagujících jader. Pokud se teplotní závislost integrálních intenzit odchyluje od 

očekávané závislosti úměrné 1/T, můžeme předpokládat, že změna intenzity ve spektru 

je způsobena dodatečným rozšířením spektrální čáry. Toto rozšíření spektrálních čar 

souvisí s uspořádáním magnetických momentů iontů Fe ve vzorku způsobeným 

vlivem silného externího magnetického pole nebo vlivem spontánního uspořádání pod 

Néelovou teplotou TN. Uspořádání magnetických momentů iontů Fe v nejbližším okolí 
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iontů Pb, Ba, a Nb způsobuje jak vznik dipolárního magnetického pole Bdip v místě 

rezonujících jader 207Pb, 137Ba a 93Nb, tak vznik hyperjemného magnetického pole 

transferovaného z atomů železa přes kyslíkové ligandy na jádra izotopů 207Pb, 137Ba a 

93Nb v blízkém okolí. Svou velikostí odpovídá dipolární a supertransferované 

hyperjemné magnetické pole počtu a (vzájemnému) uspořádání magnetických 

momentů iontů Fe v blízkosti rezonujícího jádra příslušného prvku. 

 

 
Obr. 3.19 Teplotní závislosti integrálních intenzit spektrálních čar jader 207Pb a 137Ba 

(nahoře) a 93Nb (dole, „narrow component“ – komponenta s úzkou čarou, „broad 

component“ – komponenta s širokou čarou) NMR spekter vzorků P50B50FN (v 

grafech značen jako PBFN), PFN a BFN v externím magnetickém poli 9,4 T. 

Očekávané závislosti úměrné 1/T jsou vyznačeny čárkovanou čarou; pokud 

změřené intenzity očekávané závislosti sledují, byla data závislostí 1/T fitována 

(plné čáry). Chybové úsečky vyznačují maximální možné chyby. 
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Pokles intenzity čáry 207Pb s klesající teplotou viz obr. 3.19 nahoře je způsoben 

rozšířením spektrálních čar v důsledku polarizace paramagnetických momentů iontů 

Fe v silném vnějším magnetickém poli a pod Néelovou teplotou TN ~ 160 K vlivem 

spontánního uspořádání magnetických momentů iontů Fe. V případě obou izotopů 

207Pb a 137Ba dochází k rozšíření spektrálních čar, kdy se k aplikovanému externímu 

magnetickému poli 9,4 T přičítají náhodně orientovaná lokální magnetická pole, ale 

mechanismus vzniku těchto polí se pro obě jádra liší. Čára 137Ba je relativně úzká, 

neboť je rozšiřována převážně dipolárním magnetickým polem generovaným 

magnetickými momenty atomů Fe v okolní mřížce. To lze dokumentovat porovnáním 

s hodnotou dipolárního magnetického pole ~0,25 T, která byla získána prostou sumací 

dílčích momentů v Lorenzově kouli o poloměru 100 Å (obr. 3.20 nahoře).  

Na druhé straně velká šířka spektrální čáry pro jádra 207Pb může být vysvětlena pouze 

přítomností silného supertransferovaného hyperjemného magnetického pole, které je 

transferováno přes kyslíkové ligandy z atomů železa v nejbližším okolí. Důvodem je, 

že zatímco u iontů Ba2+ se valenční 6s elektrony účastní kovalentní vazby, v případě 

iontů Pb2+ hrají tuto roli 6p elektrony, a na vazbě se neúčastnící polarizovaný pár 6s 

elektronů vytváří v místě jádra 207Pb hyperjemné magnetické pole prostřednictvím 

Fermiho kontaktní interakce. Následkem enormního rozšíření spektrální čáry 

způsobeného tímto supertransferovaným magnetickým polem je velká část NMR 

signálu jader 207Pb neregistrovatelná.  

NMR spektra jader 93Nb obsahují dvě rezonanční čáry: širokou čáru o vysoké intenzitě 

a mnohem méně intenzivní úzkou čáru (viz obrázek 3.18). Intenzity obou čar 93Nb ve 

vzorku PFN s klesající teplotou rostou a dobře sledují závislost úměrnou 1/T (obr. 3.19 

dole), zatímco intenzity čar 93Nb ve vzorku BFN nedosahují s klesající teplotou hodnot 

předpokládaných teoretickou závislostí (obr. 3.19 dole). Ve spektrech jader 93Nb 

vzorku P50B50FN intenzita široké komponenty klesá s klesající teplotou a 

neodpovídá teoretické závislosti úměrné 1/T, klesá však o něco pomaleji, než pro čistý 

vzorek BFN. Úzká komponenta sleduje přibližně závislost úměrnou 1/T, ale pohybuje 

se mezi odpovídajícími závislostmi této komponenty pro „čisté“ vzorky PFN a BFN. 

Relativně malý podíl intenzity úzké čáry ve spektru 93Nb při pokojové teplotě je 

pozorován ve všech vzorcích (PFN, BFN, P50B50FN), viz obr. 3.18, a naznačuje, že 

pouze malá část atomů niobu má lokální kubickou symetrii, kdy je atom Nb 

v nejbližším okolí obklopen pouze atomy jediného typu (buď 6× Fe, anebo 6× Nb) a 

elektrická kvadrupólová interakce je nulová. Mnohem intenzivnější širokou čáru 
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připisujeme atomům Nb, které mají narušenou lokální kubickou symetrii vlivem 

přítomnosti jak atomů Fe, tak atomů Nb ve svém nejbližším okolí, což vede ke vzniku 

elektrické kvadrupólové interakce a podstatnému rozšíření čáry ve spektru. Vzhledem 

k tomu, že je kvadrupólová interakce nezávislá na teplotě, dojde k dalšímu rozšíření 

čar ve spektru s klesající teplotou až vlivem spontánního magnetického uspořádání 

magnetických momentů Fe ve vzorcích pod TN viz obr. 3.20 dole. 

 

 

Obr. 3.20 Teplotní závislost šířek NMR spektrálních čar 207Pb a 137Ba (nahoře) a 93Nb 

(dole, „narrow component“ – komponenta s úzkou čarou, „broad component“ – 

komponenta s širokou čarou) ve vzorcích PFN a BFN v externím magnetickém 

poli 9,41 T. Odhadovaný příspěvek dipolárního magnetického pole ~0.25 T na 

jádrech 207Pb a 137Ba je vyznačen červenou čárkovanou čarou. Pro 93Nb je patrný 

velký (∼1,3 MHz) konstantní příspěvek elektrické kvadrupólové interakce 

k šířce široké komponenty.  
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Jak již bylo výše uvedeno, změny intenzit obou komponent ve spektru jader 93Nb 

vzorku PFN s teplotou jsou v dobrém souhlasu s teoretickou závislostí úměrnou 1/T, 

zatímco tytéž intenzity pro vzorek BFN klesají s teplotou výrazně rychleji než 

teoretická závislost (viz obr. 3.19 dole). Z toho můžeme opět usuzovat, že zdrojem 

rozšíření nebo posunu frekvence je ve vzorku BFN silné supertransferované 

hyperjemné magnetické pole.  

Toto tvrzení je podpořeno i výsledky NMR měření vzorku BFN při teplotě 

4,2 K v nulovém externím magnetickém poli, které jsou na obrázku 3.21 vpravo. 

Rezonanční čára jader 93Nb na frekvenci ~46 MHz odpovídá hyperjemnému 

magnetickému poli ~4,6 T a opět se skládá z úzké a široké komponenty. Úzkou 

rezonanční čáru můžeme opět připsat uspořádané části vzorku BFN s lokální kubickou 

symetrií iontu Nb. Aby bylo zachováno antiferomagnetické uspořádání momentů Fe 

v trojdimenzionální mříži, musí každý atom niobu mít 4 z 6 okolních atomů Fe 

s momenty směřujícími jedním směrem a dva s momenty směřujícími opačně. To vede 

ke dvěma nevykompenzovaným momentům Fe vytvářejícím zmíněné 

supertransferované hyperjemné magnetické pole ~4,6 T. Široká rezonanční čára na 

frekvenci ∼46 MHz ukazuje na podobné rozdíly v orientaci momentů Fe v okolí 

rezonujících jader 93Nb, ale s porušenou lokální kubickou strukturou. Buď může být 

počet Fe v okolí atomu Nb nižší než 6 (tj. 4 nebo jen 2) nebo se na porušení mohou 

podílet defekty ve vzdálenějším okolí. Zbývající rezonanční čáry ve frekvenčních 

rozsazích ~60–100 MHz mohou pocházet od jader 93Nb s větším rozdílem v počtu 

nevykompenzovaných magnetických momentů Fe (např. 3 nebo 4) v nejbližším okolí, 

ale zároveň se již v této oblasti mohou také nacházet odezvy od jader izotopu 57Fe 

(rezonanční frekvence ~70 MHz odpovídající ∼50 T viz výsledky z Mössbauerovy 

spektroskopie, kap. 3.2.11).  

Z experimentů NMR vzorku PFN za obdobných podmínek (4,2 K, Bext = 0 T) bylo 

získáno spektrum s vysokým šumem a výrazně nižší intenzitou čar ve stejném 

frekvenčním intervalu. Ostré maximum na frekvenci ~46 MHz v tomto spektru zcela 

chybí (obr. 3.21 vlevo). Z nízké intenzity čar v uvažovaném frekvenčním rozsahu lze 

proto usuzovat, že převážná část rezonančního signálu jader 93Nb se pravděpodobně 

nachází na jiných frekvencích mimo uvažovaný frekvenční rozsah, pravděpodobně v 

blízkosti nulové frekvence. To je ve shodě s nízkým transferovaným hyperjemným 

magnetickým polem na jádrech 93Nb, na které ukazovaly již výsledky měření 

v externím magnetickém poli. Chybějící ostré maximum na frekvenci ~46 MHz je 
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v souladu s představou, že uspořádání, kde by atom Nb byl obklopen 6 atomy Fe, je 

v PFN vzácné. V měřené oblasti frekvencí se také mohou vyskytovat rezonance jader 

207Pb, protože předpokládáme na těchto jádrech nenulové hyperjemné magnetické 

pole. 

Protože mechanismus rozšíření čar vysvětlující rozdíly v chování Pb a Ba nemůže 

v případě Nb pocházet z rozdílů v elektronové struktuře, hraje pro spektra Nb 

uspořádání Fe a Nb na krátkou vzdálenost rozhodující roli. Zatímco ve vzorku BFN 

bylo pozorováno podstatné množství jader 93Nb v nenulovém hyperjemném 

magnetickém poli, ve vzorku PFN rezonance jader 93Nb ukazuje na jejich ovlivnění 

relativně malým hyperjemným magnetickým polem. Z toho lze dovodit, že ve vzorku 

PFN jsou atomy Nb obklopeny takovými počty atomů Fe, že dochází ve velkém 

rozsahu k vzájemnému vykompenzování jejich příspěvků k hyperjemnému 

magnetickému poli, působícímu na atomy Nb. 

 

 

Obr. 3.21 NMR spektra jader 93Nb, 207Pb a 57Fe ve vzorku PFN (vlevo). NMR spektra 

jader 93Nb a 57Fe (vpravo) ve vzorku BFN, měřená při teplotě 4,2 K a v nulovém 

externím magnetickém poli. Vložený graf ukazuje detail spektra 93Nb v BFN ve 

frekvenčním intervalu okolo 46 MHz (v hlavním grafu bylo ostré maximum na 

frekvenci ∼46 MHz oříznuto, aby byl viditelný tvar spektra v oblastech s nízkou 

intenzitou). Distribuce hyperjemného magnetického pole na jádrech 57Fe, která 

byla zjištěna ve spektrech z Mössbauerovy spektroskopie (viz kap. 3.2.11), 

odpovídá širokým a málo intenzivním čarám v oblasti frekvencí ∼60–75 MHz.  
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Analýzou výsledků NMR měření vzorků PFN a BFN výše jsme dospěli k závěrům, že 

atomy Fe a Nb jsou neuspořádané v oktaedrické podmříži. Z výsledků pro vzorek BFN 

vyplynulo, že uspořádání atomů Fe/Nb je relativně náhodné, naopak pro vzorek PFN 

je charakteristická tendence k tvorbě malých klastrů elementárních buněk obsahujících 

jen (převážně) atomy Fe, střídaných obdobnými klastry obsahujícími jen (převážně) 

atomy Nb. Klastrování atomů Fe/Nb, charakteristické pro čistý vzorek PFN, je 

nahrazením ½ atomů Pb atomy Ba ve vzorku P50B50FN sice znatelně potlačeno, ale 

není tím zcela odstraněno, jako je tomu v čistém vzorku BFN. 

3.2.11 Mössbauerova spektroskopie 

57Fe mössbauerovská spektra při pokojové teplotě (296 K) byla pro všechny vzorky 

fitována jedním dubletem s distribucí kvadrupólového štěpení Δ. Distribuce Δ jsou pro 

všechny vzorky nesymetrické a ukazují, že výsledné spektrum je superpozicí nejméně 

dvou překrývajících se dubletů s rozdílnými kvadrupólovými štěpeními označenými 

Δ1 and Δ2 (viz obr. 3.22, Tab. T.3.5). Relativně široké distribuce Δ ve vzorcích mohou 

odpovídat iontům Fe na pozicích s porušenou lokální symetrií, tedy iontům Fe 

s různými kombinacemi iontů Fe a Nb na pozicích nejbližších sousedů, případně ještě 

v dalším vzdálenějším okolí. Hodnoty isomerního posunu (δ) a kvadrupólových 

štěpení Δ1, Δ2 rostou s rostoucím obsahem Ba ve vzorcích. To ukazuje na skutečnost, 

že rozložení atomů Fe a Nb v B-polohách perovskitové mříže není jediný faktor 

určující hodnotu Δ, ale že tato hodnota závisí také na tom, jak jsou rozloženy velké 

atomy Pb a Ba na A-pozicích perovskitové mříže. Hodnoty isomerního posunu δ 

v rozmezí 0,41-0,44 mm/s při pokojové teplotě všech měřených vzorků, viz tabulka 

T.3.5, ukazují na přítomnost pouze trojmocných iontů železa Fe3+ ve stavu s vysokým 

spinem S = 5/2 („high spin“ – HS) [68], [75].  

Spektra všech vzorků změřená při teplotě kapalného helia, viz obrázek 3.23a1-e1, jsou 

rozštěpená na sextety, což odpovídá magneticky uspořádanému stavu. Všechna 

spektra byla fitována jedním sextetem s distribucí hyperjemného magnetického pole 

(Bhf) (obr. 3.2, levý sloupec), vzhledem k různému počtu atomů Nb v nejbližším okolí 

jader 57Fe. Poměr integrálních intenzit jednotlivých čar v sextetech I1,6:I2,5:I3,4~3:2:1 

(viz vztah 2.16) odpovídá náhodné orientaci krystalitů(zrn) v práškových 

(polykrystalických) vzorcích studovaných materiálů.  
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Obr. 3.22 57Fe mössbauerovská spektra vzorků za pokojové teploty: a) PFN, b) BFN, 

c) P75B25FN, d) P50B50FN, e) P25B75FN. Na vložených grafech jsou 

příslušné distribuce kvadrupólového štěpení. 

 

Náhodné rozmístění atomů Fe a Nb v krystalové mřížce je možné běžně popsat pomocí 

binomického rozdělení. Předpoklad aditivity změn ∂Bhf, ∂δ a ∂Δ (symbolem ∂ 

označujeme distribuci příslušné veličiny), které jsou způsobené různým počtem atomů 

Nb(Fe) v nejbližším okolí rezonujících jader 57Fe, vede na symetrickou distribuci Bhf. 

Pozorovaný asymetrický tvar distribuce Bhf ale není s tímto modelem v souladu. 

Usuzujeme tedy, že rozložení atomů Nb v nejbližším okolí atomů Fe není 

v zkoumaných materiálech zcela náhodné, což odpovídá i výše uvedeným výsledkům 

z experimentů NMR. 
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Mössbauerovská spektra při teplotě kapalného helia ve vnějším (externím) 

magnetickém poli Bext = 6 T (orientovaném kolmo na směr γ-záření) jsou na obrázku 

3.23 ve středním sloupci. Aplikace Bext vede pouze k rozšíření distribuce Bhf (viz obr. 

3.23 pravý sloupec), přičemž maximum zůstává přibližně na stejném místě a poměry 

integrálních intenzit čar I1,6:I2,5:I3,4 v sextetech zůstaly přibližně v poměru 3:2:1, stejně 

jako v sextetech měřených při téže teplotě bez aplikace Bext. Lze tak vyloučit možnost, 

že vzorky mají fero- nebo feri-magnetické uspořádání magnetických momentů iontů 

Fe3+, neboť reorientace magnetických momentů iontů Fe3+ ve vzorku vlivem externího 

magnetického pole by se při daném experimentálním uspořádání projevila změnou 

poměru integrálních intenzit čar v sextetu směrem k limitním hodnotám 

I1,6:I2,5:I3,4=3:4:1 [68], kdy jsou magnetické momenty stáčeny do směru externího 

magnetického pole a tedy kolmo na směr γ-záření. Magnetické uspořádání u všech 

vzorků lze proto považovat za antiferomagnetické. Rozšíření distribuce Beff ve vnějším 

poli je pak způsobeno vektorovým součtem Bext a náhodně orientovaných lokálních 

hyperjemných magnetických polí Bhf v práškových vzorcích. Pro efektivní magnetické 

pole na jádrech 57Fe dostáváme tedy Beff = Bhf + Bext. Rozšíření distribucí 

hyperjemných magnetických polí po aplikaci externího magnetického pole je dobře 

viditelné v pravém sloupci na obr. 3.23. 

Teplotní závislosti izomerního posunu δexp dubletů a pod teplotou TN sextetů jsou na 

obrázku 3.24. Hodnota experimentálně zjištěného izomerního posunu se skládá 

z teplotně nezávislého izomerního posunu (δ) a z teplotně závislého Dopplerova 

posunu druhého řádu δSOD, tedy δexp = δ + δSOD (viz vztah (2.7)). V blízkosti absolutní 

nuly (tedy při teplotě kapalného helia) je hodnota δSOD blízká nule. Průběh teplotních 

závislostí IS je v dobré shodě s teoretickým vztahem pro Dopplerův posuv druhého 

řádu (δSOD, vztah (2.7)) [68]. Z teplotních závislostí δexp lze proložením dat vztahem 

pro δSOD získat hodnoty teplotně nezávislého isomerního posunu δ a také odhad θD 

(tabulka T.3.6). 

S klesající teplotou se mössbauerovská spektra vzorků postupně mění a po dosažení 

určité teploty, která závisí na složení vzorku, se vedle dubletu ve spektru objeví sextet 

odpovídající vzniku magneticky uspořádané fáze (viz obr. 3.25). 
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Obr. 3.23 57Fe mössbauerovská spektra vzorků: a) PFN, b) BFN, c) P75B25FN, 

d) P50B50FN, e) P25B75FN, sloupec s indexem 1 (a1-e1) – spektra měřená při 

teplotě 4,2 K, s indexem 2 (a2-e2) – při teplotě 4,2 K a v Bext = 6 T, s indexem 3 

(a3-e3) – porovnání distribucí efektivního magnetického pole na jádrech 57Fe bez 

vnějšího magnetického pole (modrá čára) a ve vnějším magnetickém poli (černá 

plná čára). Ve spektru PFN na obr. a1 je zeleně vyznačen parazitní signál železa 

v hliníkové fólii, která sloužila jako obal vzorku. Tento signál se u dalších 

vzorků již neobjevil z důvodu změny obalu pro nízkoteplotní měření. 
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Tab. T.3.5 Hyperjemné parametry studovaných vzorků, v řádcích označených hematit 

jsou hyperjemné parametry magneticky uspořádané nečistoty, která byla ve 

směsných vzorcích detekována při nízkých teplotách. 

Parametr / 

Vzorek 

T 

(K) 

Bext 

(T) 

δ 

(mm/s) 
Δ 

(mm/s) 

Δ1 

(mm/s) 

int. Δ1 

(%) 

Δ2 

(mm/s) 

int Δ2 

(%) 

Beff (T) 

střední 

PFN 297 0 0.41(2) --- 0.31(3) 69(1) 0.59(3) 31(1) --- 

  4.2 0 0.53(2) 0.03(2) --- ---  --- ---  49.7(2) 

  4.2 6 0.53(2) 0.02(2) --- --- --- ---  49.9(2) 

P75B25FN 297 0 0.41(2) --- 0.31(5) 72(1) 0.60(5) 28(1) --- 

  4.2 0 0.53(2) 0.02 --- ---  --- --- 49.2(2) 

  4.2 6 0.53(2) 0.01(2) --- ---  --- ---  49.5(2) 

hematit 

(~3%) 
80 0 0,50(5) 0,10(5) --- --- --- --- 51,9(4) 

P50B50FN 297 0 0.43(2) --- 0.36(4) 75(1) 0.70(5) 25(1) --- 

  4.2 0 0.54(2) 0.02(2) --- ---  --- ---  49.0(2) 

  4.2 6 0.53(2) 0.01(2) --- --- --- ---  49.2(2) 

hematit 

(~3%) 
40 0 0,50(5) 0,17(5) --- ---- --- --- 52,3(5) 

P25B75FN 297 0 0.43(2) --- 0.41(6) 73(1) 0.75(9) 27(1) --- 

  4.2 0 0.54(2) 0,02(2) --- ---  --- ---  47.0(2) 

  4.2 6 0.54(2) 0.01(2) --- ---  --- ---  48.9(2) 

hematit 

(~3%) 
35 0 0,50(5) 0,15(5) --- --- --- --- 52,3(3) 

BFN 297 0 0.44(2) --- 0.46(2) 77(1) 0.85(3) 23(1) --- 

  4.2 0 0.56(2) 0.00(2) --- ---  --- ---  48.3(2) 

  4.2 6 0.56(2) 0.01(2) --- ---  --- ---  48.8(2) 

 

 

Tab. T.3.6 Hodnoty Mössbauerovy (modifikované Debyeovy) teploty θD a teplotně 

nezávislého isomerního posunu δ, získané fitováním teplotních závislostí IS 

  θD (K) 

δSOD 

(mm/s) 

PFN 420(12) 0.53(2) 

P75B25FN 398(12) 0.53(2) 

P50B50FN 431(12) 0.55(2) 

P25B75FN 415(12) 0.55(2) 

BFN 438(10) 0.56(2) 
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Obr. 3.24 Teplotní závislosti isomerního posunu δ: a) vzorky PFN a BFN, b) 

P75B25FN, c) P50B50FN, d) P25B75FN. Fitované závislosti podle vzorce pro 

Dopplerův posuv druhého řádu (viz vztah (2.7)) jsou označeny jako „fit”. 

V grafech b), c), d) jsou pro srovnání jako meze vyneseny fitované teplotní 

závislosti pro čisté PFN a BFN.  

 

V oblasti teplot pod 100 K byla ve spektrech směsných vzorků navíc identifikována 

příměs magneticky uspořádané fáze (max. 3%) – viz obr. 3.25c, d, e. Hyperjemné 

parametry jsou vzhledem k malé intenzitě tohoto sextetu určeny s velkou chybou, ale 

blíží se hodnotám pro hematit (α-Fe2O3). Vzhledem k tomu, že při pokojové teplotě 

nebyla ve spektrech žádná magneticky uspořádaná fáze nalezena, je možné 

předpokládat, že se jedná o částice nebo oblasti ve vzorku, které mají nanometrové 

rozměry a vykazují při vyšších teplotách superparamagnetické chování. To by také 

vysvětlovalo rozptyl hyperjemných parametrů těchto příměsí, které plně 

nekorespondují s hodnotami pro hematit, který normálně (v makroskopických 

rozměrech částic) přechází z vysokoteplotní slabě feromagnetické fáze (při RT) s Δ = 

-0.2 mm/s do AF fáze pod Morinovou teplotou s Δ = 0.4 mm/s s nulovým 

magnetickým momentem. Malé nanočástice, tj. pod určitou velikostí kolem 8 nm, ale 

nemusí procházet Morinovým přechodem,jak bylo ukázáno např. v [120] a to může 

vést k tomu, že hyperjemné parametry zjištěné pro různě velké částice vykazují rozptyl 

mezi parametry obou zmíněných fází. 
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Obr. 3.25 57Fe mössbauerovská spektra vzorků v oblasti teplot, kdy se přibližně 

rovnají integrální intenzity sextetu a dubletu: a) PFN (teplota, při které bylo 

spektrum naměřeno T = 170 K), b) BFN (T = 30 K), c) P75B25FN (T = 80 K), 

d) P50B50FN (T = 40 K), e) P25B75FN (T = 35 K), ve spektrech vzorků 

P75B25FN, P50B50FN, P25B75FN je zakreslen a jako „imp.“ označen sextet 

s malou intenzitou, který odpovídá příměsi cca 3% magneticky uspořádané fáze, 

kterou lze podle hyperjemných parametrů přiřadit pravděpodobně hematitu. 

 

Relativní poměr integrálních intenzit dubletu a sextetu koresponduje s relativním 

zastoupením paramagnetické a magneticky uspořádané fáze v materiálu. Grafy 

ukazující zastoupení těchto dvou fází ve vzorcích jsou na obr. 3.26. 
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Obr. 3.26 Poměr integrálních intenzit dubletů a sextetů v 57Fe mössbauerovských 

spektrech: a) PFN, b) BFN, c) P75B25FN, d) P50B50FN, e) P25B75FN. TS – 

teplota, kdy se při chlazení objeví sextet (magneticky uspořádaná fáze), při 

teplotě TD vymizí ve spektru dublet (paramagnetická fáze). Jako Néelova teplota 

TN je vyznačena teplota, kdy poměr integrálních intenzit (ploch) dubletu a 

sextetu je 1:1. 

 

V čistých vzorcích PFN a BFN probíhá přechod mezi magneticky uspořádaným a 

paramagnetickým stavem v relativně úzkém teplotním intervalu širokém ~25-30 K a 

není obtížné určit Néelovu teplotu jako teplotu, při které je poměr ploch dubletu a 

sextetu roven 1:1. Pro směsné vzorky P75B25FN, P50B50FN a P25B75FN je situace 

složitější, jak je patné z obrázku 3.26. Ve všech těchto vzorcích má dublet ve spektrech 

tendenci přetvávat do velmi nízkých teplot, blízkých teplotě TN čistého vzorku BFN 

(TN ~ 32 K). Teplotu, při které dublet zcela vymizí (tj. dostane se pod mez detekce 
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~1%), jsme nazvali TD. A podobně i sextet je ve spektrech směsných vzorků detekován 

na širokém teplotním intervalu až do relativně vysokých teplot, tím vyšších, čím vyšší 

je zastoupení olova. Teplotu, kdy při zvyšování teploty sextet zcela vymizí, jsme 

nazvali TS. Přechod z paramagnetického do magneticky uspořádaného stavu probíhá 

ve směsných vzorcích v širokém intervalu teplot. Pro snazší srovnání v rámci série 

vzorků jsme tedy TN definovali také pomocí rovného zastoupení fází obdobně jako 

v čistých vzorcích. Hodnota takto určené TN i šířka magnetického přechodu (tj. interval 

teplot, kdy k přechodu dochází) postupně klesají s rostoucím zastoupením Ba ve 

vzorcích. Teploty TD, TS a TN jsou uvedeny v tabulce T.3.7. 

 

Tab. T.3.7 Přehled charakteristických teplot měřených vzorků: TD – vymizení dubletu 

v mössbauerovském spektru, TS – vymizení sextetu a TN – Néelova teplota (není 

uvedena chyba, protože byla určena jako teplota při zastoupení sextetu a dubletu 

1:1ve spektru) 

Sample TD (K) TN (K) TS (K) 

PFN 150(5) ~167 180(5) 

P75B25FN 35(5) ~80 175(5) 

P50B50FN 30(5) ~38 140(5) 

P25B75FN 25(5) ~33 80(5) 

BFN 25(5) ~32 50(5) 

 

Pokud vyneseme do jednoho grafu pro každý vzorek teplotní závislost 

kvadrupólového štěpení Δ (pro paramagnetický dublet) a kvadrupólového posunu ε 

(pro magnetický sextet), vynikne rozdíl mezi oběma veličinami (obr. 3.27). Nenulové 

hodnoty Δ dubletů svědčí o elektrické kvadrupólové interakci mezi jádrem a EFG 

tenzorem. V magneticky uspořádaném stavu, kdy je dominantní magnetická dipólová 

interakce, je ale ε pro všechny vzorky blízké nule (viz. obr. 3.27). Tento rozdíl mezi Δ 

a ε ukazuje na možnou orientaci magnetických momentů Fe vzhledem k osám lokální 

symetrie. Jak bylo ověřeno strukturní analýzou (viz kapitola 3.2.6 s výsledky z XRD), 

není přechod do magneticky uspořádnaného stavu u těchto vzorků doprovázen změnou 

struktury, se kterou by pravděpodobně byla spojena změna orientace EFG tenzoru. 

Proto můžeme usuzovat, že pozorovaný rozdíl mezi Δ > 0 a ε ~ 0 mm/s pod teplotou 

TS, pod kterou jsou ve spektrech pozorovány sextety (Tab. T.3.7), by měl být spojen 

se speciální orientací magnetických momentů iontů Fe3+ vůči krystalové struktuře. 

Přitom předpokládáme, že hlavní osa EFG tenzoru je blízká směru [001] a parametr 

asymetrie η ~ 0, jak vyplynulo z práce, kterou laskavě poskytl V. Chlan [124]. 
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Ze vztahu (2.18) pak plyne, že pokud ε ~ 0, musí být úhlový faktor (3cos2θ − 1) 

minimalizovaný. Z toho vyplývá, že velikost polárního úhlu je blízká hodnotě θ ~ 

54.7° a směr magnetických momentů iontů Fe je tedy blízký směru [111].  

 

  

  

Obr. 3.27 Teplotní závislosti kvadrupólového štěpení Δ a kvadrupólového posunu ε: 

a) vzorky PFN a BFN, b) P75B25FN, c) P50B50FN, d) P25B75FN, pro 

orientaci šrafováním vyznačeny oblasti přechodu do AFM uspořádání pro čisté 

vzorky PFN (černě) a BFN (červeně). V grafu a) pro čisté vzorky PFN/BFN je 

navíc modrým šrafováním vyznačena oblast feroelekrického/strukturního 

přechodu PFN. 

 

Z analýzy výsledků měření usuzujeme, že magnetické momenty Fe jsou uspořádány 

antiparalelně podél směru [111]. Malé, ale nenulové hodnoty kvadrupólového posuvu 

ε pro vzorek PFN a vzorky směsné P75B25FN, P50B50FN a P25B75FN pod TD 

odrážejí pravděpodobně sníženou lokální symetrii iontů Fe3+ ve vzorcích obsahujících 

Pb, kde koeficient asymetrie η pravděpodobně není přesně roven nule, protože 

krystalová struktura vzorků s obsahem olova je mírně distortovaná od kubické 

struktury. 

Naměřená spektra pod Néelovou teplotou TN byla fitována jedním sextetem 

s distribucí Bhf a v blízkosti TN i jedním dubletem viz obrázek 3.25. Teplotní závislosti 

distribucí hyperjemného magnetického pole pro vzorky PFN a BFN jsou na obr. 
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3.28.V oblasti teplot ~25 K v případě PFN a ~20 K v případě BFN dochází 

k výraznému zúžení distribucí hyperjemného magnetického pole a nárůstu střední 

hodnoty hyperjemného magnetického pole na jádrech 57Fe, viz obr 3.29, kde je 

vynesena vážená střední hodnota hyperjemného pole Bhf a pro porovnání také 

maximální a minimální hodnoty hyperjemného magnetického pole zjištěné 

z distribucí. Lze tedy usuzovat, že zúžení distribuce a nárůst hyperjemného 

magnetického pole nastává při teplotách, kdy se v materiálu začínají objevovat 

zárodky spinového skla. Posunutí teplot objevení spinového skla o něco výše oproti 

hodnotám určeným z měření magnetických vlastností (kap. 3.2.9) lze připsat řádově 

rozdílnému časovému měřicímu oknu obou metod, kdy Mössbauerova spektroskopie 

již „vidí“ zamrzlé magnetické momenty klastrů (oblastí) díky kratšímu měřicímu 

časovému oknu, na rozdíl od metod měření magnetických vlastností (např. 

remanence), pro které je rychlost fluktuací magnetických momentů klastrů při stejné 

teplotě ještě tak velká, že vede k nulové střední hodnotě. 

 

  

Obr. 3. 28 Teplotní závislost distribucí hyperjemného magnetického pole: a) PFN, b) 

BFN. V oblasti pod 25 K pro PFN, resp. pod 20 K pro BFN je patrné, že se šířka 

distribucí výrazně sníží. SG je vyznačena oblast vzniku spinového skla. 

 

3.2.12 Shrnutí výsledků 

V rámci diserteční práce se podařilo připravit kvalitní polykrystalické vzorky 

Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1, obohacené izotopem 57Fe na 20%.  

Pomocí XRD byly všechny vzorky charakterizovány jako téměř jednofázové a byla 

určena krystalová uspořádání v širokém rozmezí teplot. Metodou XANES byla 

ověřena valence iontů Fe3+ ve všech vzorcích. 
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Obr. 3.29 Teplotní závislosti středního hyperjemného magnetického pole 

s vyznačenou šířkou distribuce: a) PFN, b) BFN. „SG“ je vyznačena oblast 

vzniku spinového skla. 

 

 

Obr. 3.30 Magnetický fázový diagram Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x=0 – 1. TD teplota 

vymizení dubletu v Mössbaurovském spektru, TS teplota vymizení sextetu, TN 

Néelova teplota, TG1 teplota počátku formování spinového skla, TG2 teplota 

ukončení přechodu vzorku do stavu spinového skla. Prázdné kosočtverce jsou data 

převzatá z prací [109], [110] vynesená pro srovnání: fialové prázdné kosočtverce – přechod mezi 

směsí AFM fáze + paramagnetického stavu (PM) /vpravo od bodů) a AFM + SAF (SAF – 

superantiferomagnetické usp. – vlevo od bodů), černé prázdné kosočtverce označují přechod 

mezi PM a AFM stavem, červené prázdné kosočtverce pak mezi AFM+SAF a AFM+spinovým 

(klastrovým) sklem. 
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Z experimentálních výsledků vyplývá, že rozdělení atomů Fe a Nb na B-pozicích 

perovkitové struktury ve vzorcích obsahujících olovo není zcela náhodné a dochází 

k tvorbě mikroskopických klastrů obsahujících lokálně buď převážně Fe a nebo 

převážně Nb. Příměs Ba tyto klastry narušuje a tím s jeho rostoucí koncentrací klesá 

teplota přechodu do magneticky uspořádaného stavu. Ve vzorku BFN se rozdělení 

atomů Fe a Nb v mříži blíží náhodnému. 

Za jeden ze stěžejních výsledků lze považovat konstrukci úplného magnetického 

fázového diagramu pro Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x = 0 – 1 (obr. 3.30) z výsledků 

kombinace měření magnetických vlastností, NMR a Mössbauerovy spektroskopie. 

Diagram byl srovnán s částečným fázovým diagramem pro vzorky s nízkým obsahem 

Ba (x = 0 – 0,3), který byl publikován v pracích [109], [110]. Ve společné oblasti 

složení vzorků byla zjištěna dobrá shoda výsledků. Navíc byly do diagramu doplněny 

oblasti, kde jsou tyto sloučeniny již plně ve stavu spinového skla a kdy v nich 

koexistuje fáze spinového skla a antiferomagneticky uspořádaná fáze. Další nově 

ohraničenou oblastí je oblast koexistence paramagnetické a antiferomagneticky 

uspořádané fáze. 

 

Bližší informace lze nalézt v publikacích: 

T. Kmječ, Adamec M., Kubaniova D., et al., „57Fe-enriched perovskites 

M(Fe0.5Nb0.5)O3, (M – Pb, Ba) studied by Mössbauer spectroscopy, NMR and XRD in 

the wide temperature range 4.2–533 K", J. Magn. Magn. Mater., roč. 475, s. 334–344, 

2019, doi: 10.1016/j.jmmm.2018.11.087. 

T. Kmječ, M. Adamec, D. Kubániová, et.al., Magnetic phase diagram, phase 

transitions and cation distribution in Pb1-xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 perovskites, Journal of 

Alloys and Compounds, JALCOM-D-21-06054, podáno 10. 5. 2021, v recenzním 

řízení. 
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3.3 Pb(Fe0,5Sb0,5)O3  

V předchozí kapitole jsme se podrobně zabývali látkami s perovskitovou strukturou, u 

kterých se ukázalo, jak silně jsou jejich vlastnosti závislé na uspořádání kationtů 

v polohách A i B. Jako další modelový systém multiferoika s perovskitovou strukturou 

jsme studovali sloučeninu Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 (dále PFS) [125], která byla syntetizována 

relativně nedávno [126]. Modifikací postupu přípravy lze přímo ovlivnit stupeň 

uspořádání iontů Fe3+ a Sb5+ v B-polohách. Na tomto uspořádání pak silně závisí 

magnetické a elektrické vlastnosti PFS [127]. Nabízí se tak srovnání chování tohoto 

systému s předchozí skupinou, zvláště vzorkem PFN, který je analogem PFS.  

PFS je za pokojové teploty paraelektrický a paramagnetický. Krystalová struktura je 

kubická fcc s prostorovou grupou Fm3̅m (a = 7,98361 Å). V situaci, kdy je uspořádání 

iontů Fe3+ a Sb5+ v B-polohách perovskitové struktury ideální, střídají se ve všech třech 

směrech krystalové struktury pravidelně oktaedry FeO6 a SbO6, které sdílejí rohový 

kyslíkový atom ([128], [129]. Uspořádání iontů Fe3+ a Sb5+ odpovídá struktuře NaCl.  

Se snižováním teploty pod ~210-190 K dojde k strukturní transformaci (snížení 

symetrie) do tetragonálního uspořádání s prostorovou grupou I4/m (a = 5,640101 Å, 

c = 7,9704 Å) [130] a vzniku feroelektrické polarizace. Dle práce [125] již při teplotě 

~250 K vzniká v PFS pravděpodobně stav s „gigantickým superspinovým 

antiferomagnetickým uspořádáním“, což je v určité analogii k superparamagnetismu 

jev, kdy jsou spiny v určitých oblastech nanometrových rozměrů vzájemně svázány 

do antiferomagnetického stavu, přičemž ale navenek se látka díky tepelným 

fluktuacím jeví stále jako paramagnetická. Přechod do „skutečně“ (makroskopicky) 

antiferomagneticky uspořádaného stavu s uspořádáním na dlouhou vzdálenost byl 

pozorován až při snížení teploty pod TN~32 K [125]. Jde tedy o multiferoikum I. druhu 

[30].  

Modifikace PFS s různým stupněm uspořádání iontů Fe3+ a Sb5+ v B-polohách mříže 

byly studovány v práci [127]. V této práci je také zaveden (efektivní) parametr 

uspořádání seff, který kvantifikuje stupeň uspořádání iontů Fe3+ a Sb5+ na dlouhou 

vzdálenost. Vychází z poměru intenzit maxim (reflexí) (I111/I200)exp v experimentálním 

práškovém XRD difraktogramu, kde intenzita I111 odpovídá čáře superstruktury 

korespondující s pravidelným rozmístěním iontů (seff je tím menší, čím je rozmístění 

Fe3+ a Sb5+ iontů vzdálenější od pravidelného) a I200 je intenzita maxima základní 

kubické struktury. Parametr je pak definován vztahem: 
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2

eff 111 200 exp 111 200 teor( / ) / ( / )s I I I I  (3.5) 

kde člen označený „teor“ je teoretický poměr vypočtený pro ideálně uspořádaný 

vzorek, v němž se pravidelně střídají ionty Fe3+ a Sb5+ v B-polohách mříže.  

Z výsledků NMR měření v práci [127] také plyne, že ve vzorcích, které mají parametr 

uspořádání seff < 1, existují pravděpodobně oblasti, ve kterých je uspořádání iontů Fe3+ 

a Sb5+ blízké ideálnímu, střídané oblastmi, kde je stupeň uspořádání (velmi) nízký – 

jedná se tedy o „heterogenní neuspořádání“. Index „eff“ parametru uspořádání tak 

označuje, že parametr seff popisuje uspořádání integrálně pro celý v XRD ozářený 

objem a jedná se proto o efektivní (vážený) průměr příspěvku dokonale uspořádaných 

oblastí a oblastí s různým stupněm narušení uspořádání. 

3.3.1 Záměr výzkumu  

PSF nebyl dosud podrobně studován pomocí Mössbauerovy spektroskopie tak, aby 

byly spolehlivě určeny hyperjemné parametry a další informace o magnetickém 

uspořádání, lokálních magnetických vlastnostech a struktuře v širokém rozsahu teplot 

od teploty varu kapalného helia do pokojové teploty. Hlavními cíli našeho výzkumu 

bylo: 

- prostudovat podrobně teplotní závislost hyperjemných parametrů vzorku PSF 

s vysokým stupněm uspořádání od teploty kapalného helia do pokojové teploty. Na 

jejich základě identifikovat fázové přechody a případně další změny ve vzorku a 

srovnat tato zjištění s výsledky neutronové práškové difrakce; 

- u vzorků cíleně připravených s různým stupněm uspořádání iontů v B-polohách (s 

různou hodnotou parametru seff) získat mössbauerovská spektra při pokojové 

teplotě a jejich vyhodnocením určit, jak zjištěné parametry, resp. relativní intenzity 

složek spekter závisí na hodnotě parametru uspořádání seff. 

3.3.2 Příprava vzorků 

Zkoumané vzorky byly připraveny v Scientific-Practical Materials Research Centre 

v Minsku v Bělorusku, v Laboratoři fyziky pevných látek. 

Syntéza vzorků Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 s perovskitovým uspořádáním není jednoduchá, 

protože při běžném postupu metodou reakce v pevné fázi [111]–[113] má tento systém 
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tendenci přecházet přednostně do stabilnějšího pyrochlórového 1  krystalového 

uspořádání [130]. K tomu, aby vznikla čistá (a pravděpodobně metastabilní) 

perovskitová fáze, je nutné žíhat předem připravené pelety prekurzoru za vysokého 

tlaku. Aplikace vysokotlaké syntézy pro dosažení požadované krystalové modifikace 

podobné sloučeniny PbCu1/3Nb2/3O3 byla poprvé popsána v práci [131]. Postup 

přípravy PFS syntézou za vysokého tlaku byl pak poprvé popsán v práci [126].  

Příprava vzorků probíhala ve dvou krocích [130]: 

1/ Příprava prekursoru s pyrochlórovou strukturou: Výchozími chemikáliemi byly 

oxidy PbO, Fe2O3 a Sb2O5 (A.C.S. grade, což lze přibližně srovnat s českým 

označením p.a.). Na úvod byly stechiometrické směsi surovin společně semlety a 

zhomogenizovány v kulovém mlýnu, následovalo lisování pelet a jejich 

žíhání/sintrování při teplotě 1020-1030 K po dobu 4 hodin na vzduchu v uzavřeném 

korundovém kelímku za přítomnosti oxidů olova a zirkonia (viz také dále kap. 3.3.3) 

pro zabránění úbytku Pb ve výsledné sloučenině. Výsledkem první fáze přípravy byla 

peleta PFS, u níž bylo práškovou rentgenovou difrakcí potvrzeno, že má čistě 

pyrochlorovou strukturu [132]. 

2/ Vysokotlaké žíhání: peleta vyrobená v předchozí fázi syntézy byla rozdrcena, 

materiál byl rozemlet a zhomogenizován v kulovém mlýně. Z prášku byla vylisována 

peleta pro finální syntézu. Následovalo žíhání v lisu DO-138A v uzavřené vysokotlaké 

formě/peci při tlaku 6 GPa a při teplotách 1100–1800 K po dobu ~0,3-10 min pro 

dosažení různého stupně uspořádání iontů Fe a Sb. Forma byla po uplynutí doby žíhání 

rychle ochlazena na pokojovou teplotu a teprve poté byl sejmut tlak ze vzorku. Pro 

snížení pnutí byly vzorky homogenizačně žíhány při teplotě 700 K po dobu 2 hodin.  

Výsledkem syntéz byly polykrystalické pelety PFS, ve kterých nebyly při kontrolním 

XRD měření zjištěny příměsi jiných fází a jejichž stupně uspořádání byly určeny jako 

seff =0,17; 0,46; 0,67 a 0,93. Shodné vzorky byly studovány také v práci [127]. Stupeň 

uspořádání byl pro jednotlivé výše uvedené vzorky nezávisle ověřen pomocí 

Mössbauerovy spektroskopie za pokojové teploty, kdy mírou uspořádání byla relativní 

intenzita singletní složky spektra za pokojové teploty Fs (kap. 3.3.4). Vzorky byly 

dodány ve formě úlomků pelet, které byly po XRF analýze rozpráškovány. 

Pro detailní měření teplotních závislostí hyperjemných parametrů byl použit vzorek 

označený „Pb(FeSb)O3 ground ceramics, 1100 °C, 60 kBar“ vyrobený dříve než čtyři 

                                                 
1 k pyrochlórové struktuře viz poznámka (*) v kapitole 3.2.4.1 
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vzorky popsané výše, již v roce 2013 stejnou laboratoří. Tento vzorek budeme dále 

označovat parametrem uspořádání seff=0,77, který byl zjištěn při měření 

Mössbauerovou spektroskopií při pokojové teplotě. V průvodní dokumentaci je 

uvedeno, že žíhání za vysokého tlaku u něj proběhlo za teplot 1400-1500 K po dobu 

~5 min a bylo udáno, že se jedná o (tehdy) maximálně dosažitelný stupeň uspořádání 

iontů Fe3+ a Sb5+ v B-polohách mříže. Stejný vzorek byl studován také v práci [125] a 

Laguta v této publikaci bez dalšího upřesnění uvádí hodnotu seff ~0,8-0,9. Z výsledků 

Mössbauerovy spektroskopie (kap. 3.3.4 a 3.3.5), tedy z relativní integrální intenzity 

singletu ve spektru při pokojové teplotě Fs ~ 0,56 byl pro tento vzorek odhadnut 

parametr uspořádání seff ~ 0,77(3) na základě lineární závislosti integrální intenzity 

singletu Fs na kvadrátu parametru uspořádání seff  - viz obrázek 3.34b. Tento vzorek 

byl dodán jako prášek, původní peleta nebyla k dispozici. 

Vzorky nebyly při přípravě obohaceny izotopem 57Fe a obsahují těžké ionty Pb a Sb, 

které jsou silnými absorbéry záření o energii 14,4 keV, využívaného při Mössbauerově 

spektroskopii 57Fe. Proto bylo možno očekávat obtíže pro dosažení dostatečné kvality 

spekter, zvláště v oblasti pod teplotou antiferomagnetického uspořádání, kdy 

očekáváme, že spektra budou tvořena sextety. 

 

3.3.3 XRF spektroskopie 

Chemické složení vzorků bylo ověřeno pomocí XRF a je shrnuto v Tab. T.3.8. Vzorky 

byly měřeny ve dvou oblastech (obr. 3.31):  

- na povrchu původní pelety, aby byly případně detekovány cizí chemické prvky, které 

by se do povrchu tablet mohly dostat kontaktem s pomůckami, stěnami tlakové cely 

nebo z pomocných chemikálií (např. oxidy Zr), které byly použity při syntéze. Na 

povrchu tablet bylo nalezeno velké množství hrubých rýh, které jsou pravděpodobně 

pozůstatkem po obroušení povrchu pro odstranění kontaminované vrstvy (obr. 3.31); 

- na lomové ploše pelet, kde by složení mělo korespondovat se skutečným objemovým 

složením vzorku. 

Vzorek s seff=0,77 byl analyzován ve formě pelety připravené pro Mössbauerovu 

spektroskopii slisováním práškového vzorku s pojivem tvořeným organickým voskem, 

který neobsahuje chemické prvky detekovatelné pomocí XRF. Přítomnost vosku se 

projevila mírným zvýšením pozadí, které je tvořené odrazem spektra rentgenky, což 
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sebou ale neslo přibližně zdvojnásobení systematické chyby semikvantitativního 

odhadu. XFR spektra jsou na obr. 3.32 

 

  

Obr. 3.31 Původní povrch pelety s rýhami po hrubém broušení (vlevo), povrch lomu 

tablety, měřítko-červená úsečka=0,5 mm, místo analýzy – červený kroužek ve 

středu obrázků, vzorek ozn. seff=0,17. U ostatních vzorků byl obdobný charakter 

povrchů v obou oblastech. 

 

Tab. T.3.8  Složení vzorků PFS odhadnuté metodou XRF (seff – efektivní koeficient 

uspořádání), modře je uveden vzorek použitý pro měření teplotní závislosti 

hyperjemných parametrů. Uvedená chyba je jen statistická chyba výpočtu. 

Systematickou chybu, která je dána nepřesností výpočetního modelu a 

algoritmu, lze odhadnout ještě na další ±1 – 3 at.%, přičemž u vzorku, který byl 

měřen v tabletě s voskovým pojivem (ozn. *), je tato chyba cca dvojnásobná. 

 lomová plocha původní povrch 

seff Sb (at.%) Fe (at.%) Pb (at.%) Sb (at.%) Fe (at.%) Pb (at.%) Zr (at.%) 

0,17 23,8(4) 27,5(4) 48,7(4) 26,0(5) 27,6(5) 45,9(5) 1,0(9) 

0,46 24,9(4) 28,1(4) 47,1(4) 25,2(5) 27,8(5) 47(1(5) --- 

0,67 24,5(4) 27,7(4) 47,8(5) 25,4(4) 27,4(5) 47,2(5) --- 

0,77 18,4(4)* 27,1(4)* 54,6(5)* --- --- --- --- 

0,93 24,7(4) 27,5(4) 47,8(4) 24,7(4) 27,4(4) 47,8(5) 0 

 

Ve vzorku s seff=0,17 byla v povrchové vrstvě zjištěna stopová přítomnost zirkonia, 

jehož původ lze hledat pravděpodobně v atmosféře žíhací cely, kde výše popsaný 

postup výroby zmiňuje využití oxidů zirkonia (a olova). V ostatních vzorcích nebylo 

zirkonium v detekovatelném množství nalezeno. 
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Obr. 3.32 XRF spektra vzorků PFS: a) seff=0,17 (na obr. ozn. „a) detail“ je ve 

zvětšeném měřítku patrná K a L čára zirkonia v červeném spektru z povrchu), 

b) seff=0,46, c) seff=0,67, d) seff=0,93, e) seff=0,77. U vzorků a) – d) červené 

spektrum odpovídá povrchu pelety a modré spektrum lomové ploše uvnitř 

pelety. 

3.3.4 Mössbauerova spektroskopie vzorků různým seff  

57Fe mössbaeurovská spektra práškových vzorků s různým stupněm uspořádání iontů 

Fe3+ a Sb5+ v oktaedrických B-polohách perovskitové mříže, tedy s různým 

parametrem uspořádání seff =0,17, 0,46, 0,67 a 0,93, byla snímána v transmisním 

uspořádání na vzduchu za pokojové teploty. Experimentálně určená optimalizovaná 

navážka vzorků pro měření (pokud uvažujeme zároveň dostatečné množství Fe ve 

vzorku, ale také útlum na těžkých iontech Pb a Sb) se ukázala být ~20 mg, což 

odpovídá ~1,6 mg Fe/cm2 (optimum pro vzorky bez těžkých atomů je ~10 mg Fe/cm2), 

proto bylo třeba očekávat nižší kvalitu spekter (nižší poměr signál/šum) a delší dobu, 

potřebnou k sejmutí spekter nesoucích dostatečnou informaci o hyperjemných 

parametrech vzorků.  
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Práškový vzorek byl v achátové třecí misce smíchán s přibližně shodným objemem 

tabletovacího vosku, směs byla zhomogenizována s přídavkem etanolu a vysušena. 

Poté z ní byla vylisována peleta o průměru 13 mm a tloušťce ~1 mm. Doba měření 

jednoho spektra byla ~3-5 dnů. 

V Mössbauerovských spektrech vzorků PFS jsou za pokojové teploty zastoupeny dvě 

komponenty – singlet a dublet [133]. Singletní složku je možno připsat uspořádané 

fázi („ordered“), kdy ionty železa s rezonujícím jádrem 57Fe mají lokálně kubicky 

uspořádané okolí. Dubletní složka odpovídá neuspořádané fázi („disordered“), kde 

ionty Fe s rezonujícím jádrem mají lokálně neuspořádané okolí s nižší symetrií než 

kubickou. Pro kvantifikaci uspořádané fáze byla použita relativní integrální intenzita 

FS daná zastoupením (tedy plochou) singletní složky ve fitovaném spektru. Nutným 

obecným předpokladem tohoto postupu kvantifikace uspořádané fáze je 

předpokládaná shoda Mössbauerovských bezodrazových f-faktorů pro obě fáze. 

Výsledná spektra všech 4 vzorků se známou hodnotou seff změřená za pokojové teploty 

byla fitována tímto modelem (obr. 3.33). 

 

 

Obr. 3.33 57Fe mössbauerovská spektra 4 vzorků PFS s různým seff 

 

Ze spekter je patrné, že s rostoucí hodnotou seff roste podíl (plocha) singletní složky 

(Fs v tab. T.3.9) na úkor dubletní. Hyperjemné parametry a zastoupení obou složek ve 

spektrech za pokojové teploty jsou shrnuty v tabulce T.3.9. 
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Tab. T.3.9 Hyperjemné parametry studovaných vzorků, intenzita singletní 

komponenty Fs a efektivní koeficient uspořádání seff (z XRD dodaný původcem 

vzorků), modře je uveden vzorek seff=0,77, pro který byla hodnota seff zpětně 

odhadnuta ze zjištěné závislosti Fs na parametru uspořádání (obr. 3.34b), 

spektrum tohoto vzorku při pokojové teplotě je uvedeno níže na obr. 3.37. 

  singlet dublet 

seff Fs δ (mm/s) Γ mm/s) δ (mm/s) Δ(mm/s Γ mm/s) 

0,17 0,21(2) 0,47(2) 0,26(2) 0,44(2) 0,53(2) 0,33(2) 

0,46 0,32(2) 0,46(2) 0,26(2) 0,44(2) 0,53(2) 0,31(2) 

0,67 0,49(2) 0,46(2) 0,28(2) 0,44(2) 0,53(2) 0,28(2) 

0,77 0,56(2) 0,45(2) 0,30(2) 0,44(2) 0,52(2) 0,34(2) 

0,93 0,73(2) 0,45(2) 0,27(2) 0,43(2) 0,54(2) 0,29(2) 

 

Z tabulky plyne, že hyperjemné parametry dubletů, resp. singletů, jsou ve všech 

vzorcích PFS v rámci chyb shodné, tj. lze usuzovat, že singlet a dublet popisují sice 

dvě odlišná uspořádání kolem jader rezonujících iontů Fe3+, avšak ve všech vzorcích 

jsou tato dvě uspořádání obdobná. Dublety mají oproti singletům pravidelně mírně 

rozšířené čáry, což koresponduje s představou, že popisují okolí iontů Fe3+ s nižší 

symetrií (lokálně nekubické), s různými počty iontů Fe3+ a Sb5+ v nejbližším okolí. 

Hodnoty isomerního posunu δ ~ 0,45 mm/s pro všechny vzorky ukazují na přítomnost 

iontů železa Fe3+ ve stavu s vysokým spinem a s oktaedrickým okolím („high spin“ – 

HS, S = 5/2) [68], [75]. 

V případě dokonalého uspořádání iontů Fe a Sb v oktaedrické B-podmříži 

perovskitové struktury (FS= seff
2=1) vznikají dvě samostatné podmříže, jedna plně 

osazená ionty Fe a druhá plně obsazená ionty Sb. V prvním přiblížení můžeme popsat 

stupeň neuspořádání v oktaedrické B-podmříži perovskitové struktury pomocí 

koncentrace c tzv. „antisite“ defektů (Fe v místě Sb nebo naopak, značeno Fe<->Sb). 

Na obrázku 3.34a jsou zobrazeny teoretické hodnoty relativních intenzit singletní a 

dubletní složky ve spektru FS resp. FD v závislosti na koncentraci c „antisite“ defektů 

(Fe<->Sb) za předpokladu jejich náhodného rozložení. Integrální intenzita singletní 

složky FS (lokální kubické okolí) je úměrná součtu pravděpodobnosti výskytu pouze 

iontů antimonu, nebo pouze iontů železa (pro malé koncentrace je pravděpodobnost 

P6
6(c)~0 zanedbatelná) v nejbližším okolí jádra 57Fe (FS=P0

6(c)+P6
6(c)). Zatímco 

intenzita dubletu FD je úměrná součtu pravděpodobností pro různé poměry iontů 

antimonu a železa (FD=P1
6(c)+ P2

6(c) + P3
6(c) + P4

6(c) + P5
6(c)) v nejbližším okolí 

jádra 57Fe. Pro porovnání relativní intenzity singletní složky ve spektru FS, která odráží 
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uspořádání na krátkou vzdálenost, je do grafu znázorněna i závislost kvadrátu 

efektivního koeficientu uspořádání seff na okupanci antimonu v železných polohách (a 

tedy i Fe v Sb polohách), která odráží uspořádání na dlouhou vzdálenost. Tato závislost 

je simulována pomocí programu FullProf [62] při použití strukturních dat z publikace 

[130] a zachování celkové okupance poloh 1 (tj. nepředpokládá se přítomnost vakancí) 

a poměru Fe:Sb=1:1. 

 

  

Obr. 3.34 a) Teoreticky vypočtená závislost relativního zastoupení singletní FS resp. 

dubletní FD komponenty mössbauerovského spektra na koncentraci c náhodně 

rozložených „antisite“ defektů (Fe<->Sb) v oktaedrické podmříži. Simulovaná 

závislost seff na okupanci Sb v Fe polohách. 

 b) Závislost relativní intenzity singletní složky Fs v mössbauerovském spektru 

na seff
2. Modrý bod označuje uspořádání vzorku s seff=0,77. Pro porovnání je 

zakreslena teoretická závislost Fs na seff
2 za předpokladu náhodného rozložení 

„antisite“ defektů v oktaedrické podmříži.  

 

Na obrázku Obr. 3.34b je porovnaná experimentální závislost relativní intenzity 

singletní složky mössbauerovského spektra Fs na kvadrátu efektivního koeficientu 

uspořádání seff získaného z XRD s teoretickou závislostí za předpokladu náhodného 

rozložení „antisite“ defektů (Fe<->Sb) v oktaedrické podmříži. Na první pohled je 

zřejmý nesouhlas experimentálních výsledků s teoretickou předpovědí na základě 

předpokladu náhodného rozložení iontů Fe a Sb v oktaedrické poloze krystalové mříže. 

Můžeme tedy usuzovat, že rozložení iontů Fe a Sb není zcela náhodné a 

a) b) 
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pravděpodobně dochází k tvorbě 2D vrstevných poruch nebo ke vzniku 3D klastrů Fe 

a Sb. 

3.3.5 Teplotní závislost hyperjemných parametrů a neutronová prášková 

difrakce vzorku seff=0,77 

Práškový vzorek o hmotnosti ~20 mg označený seff=0,77, s udávaným vysokým 

stupněm uspořádání iontů Fe3+ a Sb5+ v B-polohách perovskitové mříže byl poskytnut 

skupinou magnetických rezonančních spektroskopií Oddělení optických materiálů 

FZU AV ČR. Byl zkoumán pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Další, výrazně větší 

část téhož vzorku byla přímo zaslána do SUJV Dubna a byla měřena pomocí 

neutronové práškové difrakce. 

3.3.5.1 Neutronová prášková difrakce 

Neutronová difrakční měření byla prováděna ve spolupráci s ústavem JINR v Dubně 

v teplotním rozsahu 5–30 K a při pokojové teplotě. Difrakční záznamy jsou na obr. 

3.35. Za pokojové teploty byla krystalová struktura vzorku identifikována jako 

kubická s prostorovou grupou Fm3̅m ve shodě s údaji v [130] (a = 7.98361(4) Å), při 

nízkých teplotách v rozmezí 5-30 K jako tetragonální s prostorovou grupou I4/m. 

V tetragonálním strukturním uspořádání jsou ionty Fe3+ v pozicích (0,0,0) a ionty Sb5+ 

v pozicích (0,0, ½). Atomy olova jsou v polohách (½, 0, ¼), kyslíkové atomy zaujímají 

dvě neekvivalentní polohy (x,y,0) a (0,0,z). Vypočtené hodnoty strukturních 

parametrů pro pokojovou teplotu a teplotu 5 K jsou uvedeny v tabulce T.3.10 a jsou 

v dobré shodě s parametry uvedenými v [130] (a = 5.64102(4) Å, c = 7.9704(1) Å). 

Po přechodu do tetragonálního uspořádání plyne z výsledků neutronové difrakce malé 

vzájemné pootočení kyslíkových oktaedrů příslušných k Fe3+ resp. Sb5+ iontům kolem 

krystalografické osy c. Vypočtený úhel pootočení ~4,1(1)° je v dobré shodě s údaji, 

které jsou známy z výsledků neutronové difrakce o příbuzných sloučeninách 

s perovskitovou strukturou Sr2FeMoO6 ([134]) nebo Sr2FeTaO6 a Sr2FeSbO6 ([135]). 

Z Rietveldovy analýzy pozorovaných difrakčních maxim bylo možné odhadnout 

vzájemné „neuspořádání“ iontů Fe a Sb (tj. tzv. „antisite defects“). Podíl atomů 

antimonu v polohách příslušejících železu vychází přibližně cND ~ 0,29, tedy asi téměř 

třetina poloh příslušných železu je ve vzorku obsazena atomy antimonu a naopak. Pro 

orientaci budou nadále atomy železa, které se nacházejí ve „vlastních“ polohách 
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(0, 0, 0), označeny Fe1 a atomy železa v polohách příslušných antimonu (0, 0, ½) jako 

Fe2. 

 

Tab. T.3.10 Vypočtené parametry krystalové a magnetické struktury vzorku PFS při 

5 K a 300 K  

Teplota 5 K 300 K 

Prostorová grupa I4/m Fm3̅m 

Mřížové parametry a=5,6328(5) Å a=7,9558(5) Å 

  b=7,9112(5) Å   

Atomové souřadnice  

O1 x=0,774(5) x=0,237(6) 

  y=0,725(7)   

  z=0   

O2 x=0  --- 

  y=0    

  z=0,244(3)   

Délka vazeb v oktaedru FeO6 

Fe1-O1 1,989(6) Å 1,983(5) Å 

Fe1-O2 1,932(7) Å --- 

Fe2-O1 2,005(7) Å 2,02(5) Å 

Fe2-O2 2,027(6) Å --- 

Magnetický moment železa  

Fe1 (μB) 2,4(5) --- 

Fe2 (μB) 0,9(5) --- 

 

Při snížení teploty pod ~30 K se materiál antiferomagneticky uspořádá a 

v difraktogramech lze identifikovat nová maxima AFM nadmříže  s indexy (0,1,1) a 

(0,0,2) při úhlech, které odpovídají mezirovinným vzdálenostem dhkl ~ 3,2 Å a ~3,5 Å. 

S dalším snižováním teploty intenzita těchto difrakčních maxim narůstá, což ukazuje 

na nárůst antiferomagnetického uspořádání na dlouhou vzdálenost. Z Ritveldovy 

analýzy difraktogramů lze dovodit, že výsledkem je antiferomagnetické uspořádání 

s propagačním vektorem q buď (½, ½, 0), nebo (½, ½, ½). Vzhledem k omezenému 

rozsahu úhlů (a tudíž i dhkl), ve kterém dovoluje měřit použitý spektrometr, je výběr 

odpovídajícího propagačního vektoru z obou možných obtížný. Když se ale přihlédne 

k výsledkům Mössbauerovy spektroskopie (kap. 3.3.5.2), kde nenulové kvadrupólové 

štěpení dubletu v paramagnetickém stavu PFS klesne na nulovou hodnotu 

kvadrupólového posunu sextetu odpovídajícího magneticky uspořádanému vzorku 

PFS, lze usuzovat na propagační vektor q = (½, ½, 0). Magnetickou strukturu PFS za 

nízkých teplot lze potom znázornit tak, jak je naznačeno na obr. 3.36a. 
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Obr. 3.35 Neutronové difrakční záznamy PFS při RT a teplotách 5 – 30 K. Barevné 

body jsou experimentální data, černé linie fit, svislé černé úsečky pod 

difraktogramy teoretické polohy maxim tetragonální mříže, dvě červené úsečky 

označují teoretické polohy maxim příslušejících antiferomagnetické nadmříži 

v magneticky uspořádaném stavu. Vpravo: detailní pohled na zvětšenou oblast 

difraktogramů, kde se nacházejí maxima AFM nadmříže 

 

 

Obr. 3.36 a/ Schéma pravděpodobného AFM uspořádání magnetických momentů 

iontů Fe3+ v PFS při teplotách <30 K. Modré šipky – mag. momenty Fe 

v polohách Fe1 (0, 0, 0), červené šipky – mag. momenty Fe v Fe2 v polohách Sb 

(0, 0, ½), magnetické momenty jsou uspořádané antiferomagneticky ve směru 

[111], b/ Teplotní závislosti velikosti magnetických momentů atomů železa 

v polohách Fe1 a Fe2, plné čáry – fit dle vztahu 3.6 

b/ 

a/ 
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Takto navržená struktura vede k závěru, že promíchání iontů Fe a Sb („antisite 

disorder“) vede k vzniku magnetických momentů o průměrné velikosti MFe1 ~ 2,4 µB 

v odpovídající krystalové poloze Fe1 a MFe2 ~ 0,9 µB v odpovídající krystalové poloze 

Fe2. Ze vzniku magnetických reflexí (0,1,1) a (0,0,2) a  Rietveldovy analýzy plyne 

antiparalelní uspořádání magnetických momentů atomů železa v polohách Fe1 a Fe2, 

které může být orientované podél směru [1,1,1] nebo [1,1,0]. Magnetické momenty 

připadající na oba typy atomů železa jsou znatelně menší než hodnota ~5 µB očekávaná 

pro volné ionty Fe3+ (v elektronové konfiguraci 3d5) [134]. To ukazuje na 

předpokládanou současnou existenci uspořádání na dlouhou vzdálenost a stavu 

spinového skla [125]. 

Teplotní závislosti velikosti uspořádaných magnetických momentů atomů železa 

v polohách Fe1 a Fe2 jsou zobrazeny na obr. 3.36b. Pro odhad Néelovy teploty pro 

obě polohy byl využit fit pomocí modelu molekulárního pole [137], [138] ve tvaru: 
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  (3.6) 

kde: BS je Brillouinova funkce, S je spin (S = 5/2 pro ionty Fe3+), a M0 je magnetický 

moment při teplotě T = 0 K. Odhad Néelovy teploty TN
Fe1 pro ionty Fe3+ v pozici Fe1 

je TN
Fe1 ~27(3) K, pro ionty Fe3+ v pozici Fe2 (Sb) je TN

Fe2 ~21(3) K (obr. 3.36b). Je 

však třeba si uvědomit, že model dvou nezávislých podmříží Fe1 a Fe2 je jen velmi 

hrubou aproximací a nepostihuje dostatečně všechny možné interakce ve studovaném 

vzorku, zvláště pak interakce mezi pozicemi Fe1 a Fe2. Proto rozdíl mezi teplotami 

TN
Fe1 a TN

Fe2 určenými z fitu může spíše ukazovat na nedokonalost modelu a PFS 

můžeme nakonec dobře popsat jen jednou „společnou“ TN (viz výsledky 

z Mössbauerovy spektroskopie, obr. 3.41). 

3.3.5.2 Mössbauerova spektroskopie 

57Fe mössbauerovská spektra byla měřena v transmisním režimu v teplotním intervalu 

4,2 K – 295 K.  

Spektrum při pokojové teplotě bylo fitováno dvěma dublety, přičemž jeden z nich má 

nulové kvadrupólové štěpení (obr. 3.37), odpovídá tedy vlastně singletu. Tento model 

byl použit z důvodu konzistence fitací, protože pod teplotou strukturního přechodu 

TS ~ 175 K [130] se singlet reprezentující uspořádanou složku ve struktuře vzorku 
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rozštěpí ve velmi úzký dublet – viz dále. Hyperjemné parametry za pokojové teploty 

jsou uvedeny v tabulce T.3.11. Hodnoty isomerního posunu δ ~ 0,44 a 0,46 mm/s obou 

„dubletů“ odpovídají trojmocným iontům železa Fe3+ v oktaedrických polohách v HS 

stavu s S = 5/2 [68], [75].  

Singlet (dublet s „nulovým“ Δ) s δ = 0,46(2) mm/s má podíl ve spektru ~56(2) % a 

odpovídá atomům železa s uspořádaným okolím, tj. každý takový iont železa Fe3+ je 

obklopen 6 stejnými ionty, buď ionty Sb5+ (nebo Fe3+, ale tento případ je vzhledem ke 

koncentracím Fe a Sb 1:1 ve vzorku velmi nepravděpodobný). Lokální symetrie iontu 

Fe3+ v uspořádané fázi je kubická (nebo jen minimálně distortovaná). Tuto část objemu 

vzorku budeme shodně s výše uvedeným nazývat „uspořádaná fáze“. Pokud 

využijeme experimentální závislost intenzity singletu Fs na efektivním koeficientu 

uspořádání seff (obr. 3.34b), lze vypočítat, že intenzitě singletu ~56 % odpovídá 

efektivní koeficient uspořádání seff ~ 0,77(2) (~0,8), což je v rámci chyb 

blízké hodnotě udané pro tento vzorek v publikaci [125]. 

Dublet s δ ~ 0,44(2) mm/s a Δ ~ 0,52(2) mm/s má intenzitu ~44(2)% a odpovídá 

iontům Fe3+ s neuspořádaným okolím, tj. jádra 57Fe jsou obklopeny různou kombinací 

iontů Fe3+ a Sb5+ v nejbližším okolí a mřížka z pohledu takových iontů Fe3+ 

s rezonujícím jádrem nemá lokální kubickou symetrii.  

 

 

Obr. 3.37 57Fe mössbauerovská spektra PFS (seff=0,77) při: a) RT, b) 4,2 K. 

Experimentálně změřené body jsou černé čtverce, červená linie označuje fit, 

světle modré jsou dublet D1, resp. sextet S1, odpovídající uspořádané části iontů 

Fe3+, tmavě modré jsou dublet D2, resp. sextet S2, odpovídající neuspořádané 

části iontů Fe3+ 

 

Při teplotě 4,2 K bylo mössbauerovské spektrum fitováno dvěma sextety (obr. 3.37). 

Hyperjemné parametry obou sextetů jsou uvedeny v tabulce T.3.11. Protože výměnná 

interakce J1 mezi nejbližšími sousedy je cca 10× silnější než interakce J2 mezi druhými 
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nejbližšími sousedy ([127], [134]), můžeme sextet S1 s nižší hodnotou hyperjemného 

pole připsat „uspořádané fázi“ a sextet S2 s mírně vyšší hodnotou hyperjemného pole 

„neuspořádané fázi“ ve vzorku. Hodnoty hyperjemného magnetického pole Bhf 

jsou dobře srovnatelné s hodnotami pro příbuzné vysoce uspořádané látky 

s perovskitovou strukturou ([139], [140]) a jsou také srovnatelné s příbuznou 

sloučeninou PFN (kap.  3.2.1). Poměr ploch sextetů ~56:44 (uspořádaná:neuspořádaná 

fáze) je ve shodě s poměrem intenzit dubletů, zjištěným z měření při pokojové teplotě 

(opět za předpokladu shodných nebo jen málo se lišících f-faktorů pro obě fáze). 

 

Tab. T.3.11 hyperjemné parametry PFS za RT a při teplotě kapalného helia (4,2 K) 

(∂Bhf označuje šířku distribuce Bhf Gaussovského tvaru) 

T (K) komp. δ (mm/s) Δ (mm/s) Bhf (T) int. (%) ∂Bhf (T) 

296 D1 0,46(2) 0,00(2) --- 56(5) --- 

296 D2 0,44(2) 0,52(2) --- 44(5) --- 

4,2 S1 0,55(3) -0,10(5) 49,2(3) 56(2) 4,3(5) 

4,2 S2 0,56(3) 0,06(4) 50,2(3) 44(2) 0,5(2) 

 

Mössbauerovské spektrum změřené při teplotě 4,2 K s externím magnetickým polem 

6 T aplikovaným kolmo na směr svazku záření je na obr. 3.38. Působením externího 

magnetického pole došlo pouze k rozšíření čar spektra a již nebylo možno od sebe 

věrohodně odlišit oba sextety, proto bylo spektrum fitováno jedním sextetem 

s  distribucí hyperjemného pole. Intenzity jednotlivých čar v sextetu byly v poměru 

blízkém I1,6:I2,5:I3,4 = 3:2:1, což vylučuje možnost fero- nebo ferimagnetického 

uspořádání, protože by muselo dojít k výraznějšímu stočení výsledného magnetického 

momentu do směru externího magnetického pole a s ním související změně relativních 

intenzit čar v sextetu tak, aby se poměr směřoval k limitní hodnotě I1,6:I2,5:I3,4 = 3:4:1 

[68]). Aplikace externího magnetického pole vedla pouze k rozšíření čar jako důsledku 

vektorového součtu Bext a náhodně orientovaných lokálních Bhf v práškovém 

antiferomagneticky uspořádaném materiálu. 
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Obr. 3.38 57Fe mössbauerovské spektrum PSF při teplotě 4,2 K a v externím 

magnetickém poli 6 T, černé body – experimentální data, červená linie – fit, 

zelená linie – dublet pocházející od Fe v Al fólii sloužící ke krytí detektoru. 

Tento parazitní příspěvek je dobře viditelný, protože poměr signál/šum pro 

vzorek ~ 0,4 % je v tomto případě velmi malý, srovnatelný se signálem od Al 

obalu detektoru 

 

Teplotní závislost isomerního posunu δ obou dubletů a pod TN sextetů ve spektrech je 

na obrázku 3.39. Anomální průběh (oproti očekávané teplotní závislosti odpovídající 

Dopplerovu posunu II. řádu, vztah (2.7)) teplotních závislostí v oblasti teplot ~160-

190 K koresponduje s oblastí strukturního přechodu PFS z kubické fáze (Fm3̅m) do 

tetragonální (I4/m), který byl potvrzen měřením neutronové difrakce a je také 

v souladu s dříve publikovanými údaji v [130].  

Teplotní závislost kvadrupólového štěpení (obr. 3.40) lze rozdělit do dvou oblastí. Při 

teplotách nad strukturním přechodem (T > TS ~ 175 K) je kvadrupólové štěpení dubletu 

D1 odpovídajícího uspořádané fázi rovno v rámci chyby nule (jde tedy vlastně o 

singlet). Kvadrupólové štěpení dubletu D2, který odpovídá neuspořádané fázi, je 

v tomto intervalu teplot v rámci chyby konstantní. Pod teplotou TS je kvadrupólové 

štěpení dubletu D1 rovno malé, ale nenulové hodnotě, což ukazuje na ztrátu lokální 

kubické symetrie iontů Fe3+ v uspořádané fázi. Kvadrupólové štěpení dubletu D2 se při 

průchodu teplotou TS v rámci chyby nijak nemění a zůstává v celém intervalu teplot 

až do teploty magnetického přechodu TN konstantní. 
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Obr. 3.39 Teplotní závislost izomerního posunu δ dubletů D1 a D2 a pod teplotou 

TN ~ 30 K sextetů S1 a S2. Oblast strukturního přechodu z kubického do 

tetragonálního uspořádání je vyznačena červeným šrafováním, oblast přechodu 

do antiferomagneticky uspořádaného stavu je vyznačena zeleným šrafováním. 

 

Kvadrupólový posuv ε obou sextetů S1 a S2 pod teplotou TN je v rámci chyb velmi 

blízký nule. Za předpokladu, že elektrická kvadrupólová interakce je malá v porovnání 

s magnetickou dipólovou (Zeemanovskou) interakcí, hodnota kvadrupólového posuvu 

závisí v aproximaci prvního řádu poruchového počtu na polárním θ a azimutálním φ 

úhlu mezi hlavní osou tenzoru EFG a směrem vektoru hyperjemného (efektivního) 

magnetického pole Bhf (Beff), viz vztah (2.18).  

Jak bylo ověřeno neutronovou difrakční analýzou (viz výše), není přechod do 

magneticky uspořádnaného stavu u těchto vzorků doprovázen změnou struktury, která 

by měnila orientaci EFG tenzoru. Proto můžeme usuzovat, že pozorovaná změna z Δ 

> 0 na ε ~ 0 mm/s pod Néelovou teplotou by měla být spojena se speciální orientací 

magnetických momentů iontů Fe3+ vůči krystalové struktuře. Přitom předpokládáme 

shodně jako pro analogickou sloučeninu PFN (kap. 3.2.11) a jak vyplynulo z výsledků 

dosud nepublikovaných DFT výpočtů [124], že hlavní osa EFG tenzoru je orientována 

ve směru [0,0,1] a parametr asymetrie je blízký nule η ∼ 0. Z toho vyplývá, že velikost 
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polárního úhlu θ musí být blízká ~54.7° a tudíž směr magnetických momentů iontů 

Fe3+ musí být blízký směru typu [1,1,1]. 

 

 

Obr. 3.40 Teplotní závislost kvadrupólového štěpení Δ dubletů D1 a D2, resp. pod 

teplotou TN ~ 30 K kvadrupólového posunu ε sextetů S1 a S2. Oblast strukturního 

přechodu z kubického do tetragonálního uspořádání je vyznačena červeným 

šrafováním, oblast magnetického přechodu do antiferomagneticky 

uspořádaného stavu je vyznačena zeleným šrafováním. 

 

Vzhledem k úměrnosti hyperjemného magnetického pole na jádrech 57Fe trojmocných 

iontů železa na velikosti magnetického momentu podle přibližného vztahu Bhf(T) ≈ -

11·Fe(B) [141]–[143] odpovídá velikost hyperjemného pole při teplotě kapalného 

helia magnetickým momentům µ~4,4 µB respektive µ ~4,5 µB (pro Bhf ~49 T 

respektive Bhf ~50 T, obr. 3.41 a tabulka T.3.11). Blíží se tedy očekávaným hodnotám 

µ ~5 µB pro volné ionty Fe3+ v elektronové konfiguraci 3d5 [134], na rozdíl od 

výsledků neutronové difrakce viz obr. 3.36b. Tento rozpor s výsledky neutronové 

difrakce lze vysvětlit vznikem Fe klastrů, v nichž jsou výsledné momenty zamrzlé 

s náhodnou orientací ve stavu spinového (klastrového) skla [125].  
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 Obr. 3.41 Teplotní závislost hyperjemného magnetického pole Bhf  na jádrech 57Fe 

pod teplotou TN ~ 30 K, S1 označuje sextet odpovídající uspořádanému a S2 

neuspořádanému okolí jader 57Fe. Oblast magnetického přechodu do 

antiferomagneticky uspořádaného stavu je vyznačena zeleným šrafováním. 

3.3.6 Shrnutí výsledků 

Chemické prvkové složení vzorků bylo ověřeno metodou XRF na původním povrchu 

pelet, na kterém jsou hrubé rýhy po broušení, a na lomových plochách, tedy uvnitř 

pelet. Pozornost byla věnována hlavně možné příměsi zirkonia, protože laboratoř, ve 

které byly pelety připraveny, uvádí použití atmosféry nasycené parami Pb a Zr pro 

zabránění odtěkání části Pb během spékání. Stopová přítomnost zirkonia byla skutečně 

dokázána, ale pouze v povrchové vrstvě vzorku ozn. stupněm uspořádání seff=0,17. 

V ostatních vzorcích nebylo zirkonium spolehlivě detekováno. Ve vzorcích nebyly 

(kromě výše uvedeného Zr) detekovány jiné příměsové chemické prvky než 

požadované Pb, Fe a Sb. 

Pro dodané vzorky PFS s různým stupněm uspořádání atomů Fe a Sb v oktaedrických 

B-polohách perovskitové struktury byly udány hodnoty efektivních parametrů 

uspořádání seff  vypočtené z rentgenové difrakce jako metody, která je citlivá na 

uspořádání na dlouhou vzdálenost. Pro tytéž vzorky při pokojové teplotě bylo pomocí 

Mössbauerovy spektroskopie, která je citlivá na uspořádání na krátkou vzdálenost, 

určeno zastoupení uspořádané fáze jako poměr integrální intenzity singletní a dubletní 
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složky ve spektrech. Z porovnání experimentální závislosti poměru integrální 

intenzity singletní složky ve spektrech na efektivním parametru uspořádání 

s teoretickým modelem, který byl vytvořen za předpokladu náhodného uspořádání 

„antisite“ defektů (Fe<-> Sb), je možné usuzovat, že při uspořádání iontů Fe a Sb v B-

podmříži perovskitové struktury dochází k tvorbě 2D vrstevných poruch nebo ke 

vzniku 3D (nano)klastrů.  

Pro vybraný vzorek PFS s efektivním parametrem uspořádání seff ~ 0,77(3) 

byly provedeny experimenty neutronové práškové difrakce a Mössbauerovy 

spektroskopie v široké oblasti teplot (4,2 K – 300 K). Z  neutronové difrakce byla při 

pokojové teplotě určena kubická struktura s prostorovou grupou Fm3̅m, která je ve 

shodě s předcházejícími výsledky rentgenové difrakce. Při teplotě 5 K byla určena 

tetragonální struktura s prostorovou grupou I4/m. Z Rietfeldovy analýzy výsledků 

vyplývá, že téměř třetina poloh příslušejících železu je obsazena atomy antimonu (a 

naopak). Pod Néelovou teplotou TN ~ 30 K byly v difraktogramech navíc pozorovány 

reflexe od antiferomagnetického uspořádání magnetických momentů iontů Fe3+. 

Z Rietfeldovy analýzy byla pod TN  určena také teplotní závislost magnetických 

momentů iontů Fe3+. 

 Z 57Fe mösbauerovských spekter snímaných při různých teplotách byly určeny 

teplotní závislosti hyperjemných parametrů. Na teplotní závislosti isomerního posunu 

se v intervalu teplot ~160-190 K projevila anomálií průběhu změna krystalové 

struktury z kubické na tetragonální. Ve stejné oblasti došlo i k rozštěpení singletní 

komponenty příslušné neporušené fázi se symetrickým okolím Fe na dublet s malým 

kvadrupólovým štěpením, což ukazuje na mírnou distorzi mříže a odpovídá snížení 

krystalové symetrie (z kubické na tetragonální), prokázané i neutronovou strukturní 

analýzou. Druhá složka ve spektru reprezentovaná při pokojové teplotě dubletem a 

odpovídající neuspořádané fázi, v níž Fe nemají mezi svými nejbližšími sousedy 

pouze Sb, nebyla změnou krystalové struktury významně dotčena. Pod TN ~ 30 K je 

spektrum tvořeno dvěma sextety, které mají shodný poměr intenzit jako dublety při 

pokojové teplotě. Lze je tedy připsat uspořádané, resp. neuspořádané fázi ve vzorku. 

Spektrum získané při teplotě kapalného helia v externím magnetickém poli vyloučilo 

feromagnetické nebo ferimagnetické uspořádání magnetických momentů, což je 

v souhlasu s výsledky neutronové difrakce. Kombinací výsledků Mössbauerovy 

spektroskopie a neutronové difrakce jsme určili antiferomagnetické uspořádání PFS s 

propagačním vektorem q = (½, ½, 0) a magnetickými momenty Fe orientovanými 
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paralelně a antiparalelně podél směru typu [1,1,1]. Nesoulad ve velikostech 

magnetických momentů iontů Fe3+ určených pomocí neutronové difrakce a 

Mössbauerovy spektroskopie při teplotě kapalného helia lze vysvětlit vznikem Fe 

klastrů, jejichž výsledné momenty jsou zamrzlé s náhodnou orientací ve stavu 

spinového skla. 

 

Bližší informace lze nalézt v publikaci: 

ARGYMBEK, B., T. KMJEC, V. CHLAN, J. KOHOUT, S.E. KICHANOV, D.P. 

KOZLENKO a B.N. SAVENKO, The crystal and magnetic structures of the ordered 

perovskite Pb2FeSbO6 studied by neutron diffraction and Mössbauer spectroscopy, 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 477, 2019, 334–339, 

doi:10.1016/j.jmmm.2019.01.076 
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4 Multiferoikum II. druhu – BaYFeO4 

Sloučenina BaYFeO4 byla poprvé připravena a následně charakterizována 

rentgenovou strukturní analýzou a měřením magnetických vlastností v roce 2013 

[144]. Krystalová struktura zde byla určena jako ortorombická s prostorovou grupou 

Pnma a mřížovými parametry a = 13.14455(1) Å, b = 5.694960(5) Å, c = 10.247630(9) 

Å. V krystalové struktuře bylo identifikováno neobvyklé uspořádání magnetických 

iontů Fe3+, které obsazují střídavě pyramidální polohu s téměř čtvercovou základnou 

([FeO5]
7−) a oktaedrickou polohu ([FeO6]

9−) (obr. 4.1). Pyramidální polohy sdílí vždy 

dva z kyslíkových iontů s oktaedrickými polohami a vznikají tetramerní cyklické 

substruktury složené z dvou pyramid a dvou oktaedrů, s celkovým vzorcem Fe4O18 

(obr. 4.1c). Pravidelným skládáním těchto tetramerů ve směru osy b lze vytvořit obraz 

Fe podmříže s diskrétní strukturou kanálků orientovaných v krystalografickém směru 

b (obr. 4.1b). Každá tetramerní substruktura Fe4O18 je od ostatních oddělena 

nemagnetickými ionty Ba a Y, jedná se tedy o vrstevnatou strukturu, kdy magnetické 

ionty Fe jsou po vrstvách separované diamagnetickými ionty Ba/Y.  

 

 

Obr. 4.1 Schématické znázornění krystalového uspořádání BaYFeO4: a) Krystalová 

struktura BaYFeO4, šedou čarou je vyznačena elementární buňka, fialové jsou 

pyramidální polohy, okrové oktaedrické polohy, kyslíkové atomy jsou červené, 

b) schématické znázornění periodického uspořádání Fe4O18 tetramerů a vznik 

kanálkové struktury ve směru osy b, atomy Ba a Y jsou vynechány, c) detail 

jednoho Fe4O18 tetrameru, ve kterém je vyznačeno 5 možných 

krystalografických poloh kyslíku O1 – O5 včetně atomových vzdáleností, 
převzato z [145] 

 

Při měření magnetických vlastností v práci Wrobela [144] byla na teplotních 

závislostech ZFC/FC susceptibility popsána dvě ostrá lokální maxima: jedno při 

teplotě TN1 ~ 48 K odpovídající podle neutronové difrakce [146] přechodu 



  

 - 117 - 

z paramagnetického do antiferomagnetického stavu tvořeného příčnými vlnami 

spinové hustoty (SDW AFM) se spiny orientovanými ve směru osy b a propagačním 

vektorem ve směru osy c, a druhé při teplotě TN2 ~ 33 K odpovídající přechodu do 

antiferomagnetického stavu tvořeného cykloidální spinovou antiferomagnetickou 

strukturou (CSS AFM) se spiny ležícími v rovině bc. Teplotní závislost susceptibility 

v paramagnetické oblasti teplot se nechová podle předpokládané Curiovy-Weissovy 

závislosti [144] a při nízkých teplotách bylo popsáno ještě další neostré maximum 

v oblasti TG  ~ 17 K z [145], pod nímž teplotní závislost ZFC prudce klesá, zatímco FC 

závislost roste, což je charakteristický příznak vzniku spinového (klastrového) skla 

[102], [108]. 

V práci [147] byly pro BaYFeO4 pro teploty pod T (~TN2) ~ 36 K pomocí 

dielektrických a pyroelektrických měření prokázány spinově indukované 

multiferoické vlastnosti a magnetoelektrická vazba, kdy je elektrická polarizace v 

materiálu způsobena vznikem nekolineární cykloidální spinové struktury a vzniká 

zároveň s ní. BaYFeO4 lze tedy zařadit k relativně vzácným multiferoikům II. druhu 

ve smyslu systemizace zavedené Khomským [30].  

Vznik elektrické polarizace a tím feroelektrického uspořádání v látkách, ve kterých 

jsou atomy poskytující elektrony do párových vazeb (ligandy, zde O) situovány mezi 

magnetickými ionty (Fe), lze popsat modelem, který předpokládá posun ligandu 

působením nejméně jednoho ze tří možných mechanismů spojených s magnetickým 

uspořádáním. Obecný vztah pro polarizaci lze pak zapsat [148]: 

 ( . ) ( ) ( . ) ( . )SP ORBP P        
MS

ij i j ij i j ij i i ij j jP P S S e S S e S S e S S  (4.1) 

kde PMS je výměnný směrově závislý integrál, který odpovídá krystalové struktuře 

dané látky, eij je jednotkový vektor ve směru od spinu Si ke spinu Sj a PSP a PORB jsou 

koeficienty.  

První člen na pravé straně vztahu (4.1) popisuje vliv změny objemu materiálu 

související se změnami magnetické struktury materiálu, například změnou 

chemických vazeb způsobenou změnou magnetické struktury, tedy magnetostrikcí. 

Tento symetrický člen není závislý na spin-orbitální interakci a lze ho použít pro 

vysvětlení vzniku elektrické polarizace některých materiálů, které mají kolineární 

magnetickou strukturu. 

Druhý člen v rovnici (4.1) popisuje spin-orbitální vazbu prvního řádu, 

v multiferoikách často nazývanou inverzní Dzyaloshinského-Moriyova interakce [22], 
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[149], [150], kdy elektrickou polarizaci generují nekolineární magnetické struktury. 

Tento člen bude různý od nuly, pokud spinové uspořádání v materiálu bude 

cykloidální nebo bude mít příčně kónickou strukturu. 

Třetí člen v rovnici (4.1) pak popisuje spinově závislé změny kovalentní vazby mezi 

d stavy tranzitivního kovu a p stavy mezilehlých atomů kyslíku a je také závislý na 

spin-orbitální interakci. Bude nenulový, pokud má spinové uspořádání tvar šroubovice 

nebo podélně kónickou strukturu. 

Na základě výše uvedeného lze v BaYFeO4 uvažovat o vzniku elektrické polarizace a 

tedy feroelektrického uspořádání působením inverzní DM interakce pod teplotou TN2.  

V práci [145] bylo studováno magnetické uspořádání BaYFeO4 pod teplotou 

TG ~ 17 K pomocí měření magnetických vlastností. Bylo zjištěno, že v této oblasti 

koexistuje spinové klastrové sklo společně s AFM uspořádáním. 

  

 

Obr. 4.2 Příklady magnetických superstruktur, které se mohou vyskytovat v 

systémech se slabou spinovou frustrací: a) CSS AFM b) příčné SDW AFM, které 

byly studovány pomocí neutronové difrakce, převzato z [151] 

 

 

Obr. 4.3 Dvě cykloidy s opačnou chiralitou a rotací momentů v rovině bc. Jejich 

vektorové složení skutečně vede k příčným SDW (viz obr. 4.2b) s propagačním 

vektorem ve směru c, jak se předpokládá v BaYFeO4, převzato z [151] 
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Problémem je, že výsledky měření Mössbauerovy spektroskopie uvedené v kap. 4.6 

teorii nastíněnou Gordonem [151] o možnosti vzniku SDW uspořádání kombinací 

dvou cykloidálních uspořádání s opačnou chiralitou nepotvrzují. Pokud by totiž SDW 

AFM uspořádání bylo složeno ze dvou cykloidálních s opačnou chiralitou, jak ukazuje 

obr. 4.3, hyperjemné pole pozorované pomocí Mössbauerovy spektroskopie by muselo 

být přibližně stejně velké jako u cykloidálního uspořádání pod TN2, tj. ~40 T, s podobně 

úzkou distribucí. Protože ale v oblasti mezi TN1 a TN2 pozorujeme pomocí 

Mössbauerovy spektroskopie široké distribuce hyperjemného (efektivního) 

magnetického pole (Bhf, Beff) v rozsahu až ~0-40 T (viz. obr. 4.10), lze usuzovat, že 

v tomto teplotním rozmezí dochází k plynulým změnám velikosti magnetických 

momentů iontů Fe a s tím spojeným změnám hyperjemného (efektivního) 

magnetického pole (Bhf, Beff). Možnost vzniku SDW AFM uspořádání složením dvou 

cykloidálních uspořádání s opačnou chiralitou mezi TN1 a TN2 lze na základě toho 

v podstatě vyloučit. Podstatu vzniku SDW uspořádání se ale nepodařilo z výsledků 

provedených experimentů blíže specifikovat. 

 

V práci Glazkové a kol. [143] je popsáno detailní studium BaYFeO4 pomocí strukturní 

analýzy, měření magnetických vlastností a také Mössbauerovy spektroskopie 

v širokém teplotním intervalu. Tato práce byla publikována v době, kdy již probíhalo 

měření téhož materiálu v laboratoři Mössbauerovy spektroskopie MFF UK, proto jsou 

některé výsledky shodné s výstupy z naší práce. Přesto experimenty, které jsme 

provedli, a jejichž výsledky jsou zařazeny do textu této práce, vedou k rozšíření 

poznatků vzhledem k tomu, že jsme měli k dispozici fázově čisté vzorky BaYFeO4 , a 

to na rozdíl od publikace [143], kde výsledky a interpretace provedených experimentů 

mohou být ovlivněny až ~7 % fázových nečistot, které autoři pro své vzorky udávají. 

Výsledky Mössbauerovy spektroskopie jsme doplnili detailním měřením 

magnetických vlastností a neutronovou práškovou difrakcí. Výsledky našich 

experimentů jsou shrnuty v publikaci: D. P. Kozlenko, N. T. Dang, R. P. Madhogaria, 

L. T. P. Thao, S. E. Kichanov,...,T. Kmječ, et al., „Competing magnetic states in 

multiferroic BaYFeO4: A high magnetic field study", Phys. Rev. Mater., roč. 5, s. 

44407, 2021, doi: 10.1103/PhysRevMaterials.5.044407, jejíž relevantní část byla 

zařazena do této práce. 
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4.1 Záměr výzkumu 

BaYFeO4 nebyl v době, kdy jsme se jím začali zabývat, dosud detailně prostudován 

pomocí Mössbauerovy spektroskopie, která může poskytnout informace o struktuře a 

magnetickém uspořádání na lokální úrovni v širokém rozsahu teplot. Hlavními cíli 

našeho výzkumu proto bylo: 

- prostudovat podrobně teplotní závislosti hyperjemných parametrů vzorku BaYFeO4 

od teploty kapalného helia do pokojové teploty,  

- srovnáním s výsledky magnetických měření a neutronové práškové difrakce 

identifikovat strukturní a magnetické fázové přechody a pokusit se popsat magnetická 

uspořádání. 

4.2 Příprava vzorků 

Vzorky byly připraveny ve spolupráci s kolegy z Department of Physics, University 

of Sciences, Hue University, Hue, Vietnam, metodou syntézy v pevné fázi z výchozích 

chemikálií BaCO3, Y2O3, and Fe2O3 (Sigma Aldrich, čistota  99.9 %). Vysušené 

výchozí chemikálie byly ve stechiometrickém poměru smíseny, rozetřeny a 

homogenizovány, slisovány do pelet a žíhány na vzduchu v Al2O3 kelímku 12 hodin 

při teplotě 900 °C. Po prvním žíhání byly celkem 5× opakovaně rozemlety, slisovány 

do pelet a 24 hodin na vzduchu žíhány při teplotě 1250 °C až do dosažení 

požadovaných vlastností.  

Kvalita a fázová čistota připravených vzorků byla prověřena rentgenovou strukturní 

analýzou. Vzorky byly jednofázové, krystalová struktura za pokojové teploty byla 

určena jako ortorombická (prostorová grupa Pnma), mřížové parametry a = 

13,1412(2) Å, b = 5,6938(1) Å a c = 10,2451(2) Å. Zjištěné krystalové parametry byly 

v dobré shodě s údaji uvedenými v předcházejících publikacích Wrobela a Conga 

[144], [147] (a=13,14455(1) Å, b=5,694960(5) Å, c=10,247630(9) Å, resp. 

a=13,148(1) Å, b=5,6978(5) Å, and c=10.250(1) Å). Z difrakčních měření byla navíc 

s použitím metody Williamsonových-Hallových grafů [56] určena střední velikost 

krystalitů (koherentně difraktujících objemů) ~507 nm a hodnota mikronapětí v 

krystalitech ~0,04 %. Zjištěné mikronapětí je velice nízké a spolu s nepřítomností 

nežádoucích fází ukazuje na vysokou kvalitu připravených vzorků. 

 



  

 - 121 - 

4.3 XRF spektroskopie 

Chemické prvkové složení vzorku bylo ověřeno pomocí XRF. Vzorek byl analyzován 

ve formě pelety použité pro měření Mössbauerovy spektroskopie, připravené 

slisováním práškového vzorku s pojivem tvořeným organickým voskem, který 

neobsahuje chemické prvky detekovatelné pomocí XRF. Přítomnost vosku se 

projevila mírným zvýšením pozadí, které je tvořeno odrazem spektra rentgenové 

lampy, což sebou ale bohužel nese přibližně zdvojnásobení systematické chyby 

semikvantitativního odhadu. XFR spektrum a příklad analyzovaného místa jsou na 

obr. 4.4. 

  

 

Obr. 4.4 XRF spektra pelety vzorku BaYFeO4, na vloženém obrázku je jedno z míst 

analýzy na povrchu pelety (měřítko-červená úsečka=0,5 mm, místo analýzy 

ohraničuje červený kroužek ve středu obrázku)  

 

Ve vzorku byla metodou XRF dokázána přítomnost požadovaných prvků, přičemž 

jejich poměrné zastoupení bylo s velkou chybou odhadnuto semikvantitativním 

výpočtem: Ba ~ 36(3) at%, Fe ~ 40(3) at.% a Y ~ 22(3) at. %. Jako nežádoucí příměs 

byla zjištěna přítomnost síry v zastoupení ~ 2(1) at.%. 

4.4 Neutronová prášková difrakce 

Difrakční záznamy z neutronové práškové difrakce, která byla provedena 

ve spolupráci s Frank Laboratory of Neutron Physics, JINR Dubna, Ruská federace, 
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jsou v širokém rozsahu teplot zobrazeny na obr. 4.5. Z vyhodnocení pomocí 

Rietveldovy analýzy plyne, že se krystalová struktura v celém měřeném teplotním 

rozsahu nemění. Při teplotách pod 50 K byl pozorován vznik magnetických maxim s 

hodnotami dhkl ~ 4,28, 4,98 a 6,42 Å. Pod teplotou ~35 K bylo možné pozorovat 

redistribuci intenzit magnetického maxima dhkl v okolí 4,28 Å (obr. X.4c), která 

koresponduje se změnou magnetické struktury. V Rietveldově analýze difrakčních 

záznamů byly vzaty v úvahu oba možné modely AFM uspořádání, CSS a SDW, která 

ve své práci uvádí Thompson [152].  

 

 

Obr. 4.5 Difrakční záznamy z neutronové práškové difrakce BaYFeO4 v závislosti na 

teplotě pořízené v difrakčních úhlech 2 (a) 45.5, (b) 90 po vyhodnocení 

Rietveldovou metodou. Obr. (c) zobrazuje zvětšený výřez z obrázku (b) v oblasti 

magnetických reflexí (0,0,2+kz) a (3,0,1-kz), ve které dochází s teplotou ke 

změnám vlivem přechodu mezi SDW a CSS AFM uspořádáním. Experimentální 

body jsou barevné křížky, černá čára je fit, svislé červené úsečky odpovídají 

teoretickým pozicím ortorombické mříže s prostorovou grupou Pnma. 

Indexována jsou jen nejintenzivnější maxima příslušné magnetické 

superstruktury. 

 

Pro difrakční záznamy získané měřením při teplotách T  35 K se jako lépe 

korespondující s experimentálními daty jevil dle hodnoty magnetického faktoru RM 

model popisující SDW AFM uspořádání. Naopak pro teploty T< TN2 experimentální 

data lépe popisoval CSS AFM model. Z měření byla odhadnuta velikost uspořádaného 

magnetického momentu 3,0 μB na iont Fe při teplotě T = 15 K, což je hodnota menší 

než předpokládaná velikost magnetického momentu pouze spinového původu ~5 µB 

pro volné ionty Fe3+ (S = 5/2). To může ukazovat na neuspořádanost části momentů 



  

 - 123 - 

iontů Fe3+. I toto zjištění je ve shodě se závěry dříve publikovanými v práci 

Thompsona [152].  

4.5 Měření magnetických vlastností 

Teplotní závislosti statické magnetizace M(T) měřené v režimech ZFC a FC 

v teplotních rozsazích 5–400 K a v externích magnetických polích Bext = 1 – 9 T byly 

měřeny ve spolupráci s kolegy z Vietnamu (shodné pracoviště, na kterém byly 

připraveny vzorky). Na všech teplotních závislostech M(T), bez ohledu na velikost 

aplikovaného Bext, byla pozorována dobře definovaná maxima při teplotách TN1 ~ 50 

K a TN2 ~ 35 K, která odpovídají magnetickým přechodům z paramagnetického do 

SDW a z SDW do CSS AFM uspořádání. Pro aplikovaná pole Bext ≥ 3 T se ZFC i FC 

křivky prakticky překrývají, zatímco v poli 1 T začíná ZFC magnetizace růst z nižších 

hodnot a křivky se spojí až při teplotě TG ~ 17 K. Tento průběh kolem teploty TG byl 

uváděn již ve studii Ghary [145] a je připisován přechodu do stavu spinového skla. Ve 

zkoumaném vzorku lze přechodu do stavu spinového skla připsat i minimum na 

teplotních závislostech reálné části střídavé susceptibility χʹ (obr. 4.6f) a prudký pokles 

remanentní magnetizace s nárůstem teploty (obr. 4.6g). 

Druhou zajímavou oblastí na teplotních závislostech M(T) je postupný nárůst 

magnetizace nad teplotou T ~ 200 K, který je uváděn již v pracích Thompsona a Belika 

[152], [153]. Magnetizace od teploty ~200 K roste setrvale až do maximální teploty, 

kterou bylo možné měřit (400 K). Nad teplotou ~300 K dochází navíc k separaci 

teplotních závislostí M(T) v režimech ZFC a FC a při teplotě >350 K se na závislostech 

objevuje ještě široké maximum (které bylo pozorováno i na teplotních závislostech 

susceptibility v práci Thompsona  [152]). Na rozdíl od předchozích prací Conga [154] 

a Belika [153], ve kterých autoři měli k dispozici vzorky s relativně vysokým podílem 

fázových nečistot a kde nebylo jasné, zda toto chování s nečistotami nesouvisí, naše 

vzorky jsou fázově čisté. Proto lze usuzovat, že popsané chování teplotních závislostí 

magnetizace je sloučenině BaYFeO4 skutečně vlastní, a může být připsáno existenci 

magnetického uspořádání na krátkou vzdálenost přetrvávajícímu do vyšších teplot 

(nad teplotami TN1 a TN2). To vede k domněnce, že vzorek nad TN1 není 

v paramagnetickém stavu, ale jedná se o určitou analogii superparamagnetického stavu 

v magnetických nanočásticích. Materiál je na krátkou vzdálenost v klastru nebo přímo 

v jednotlivých tetramerech Fe4O18 pravděpodobně slabě ferimagneticky uspořádaný, 

což může být dáno silnými výměnnými interakcemi mezi čtyřmi magnetickými 
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momenty Fe3+ iontů v tetrameru (viz také Supporting information k [151]) a také 

nepatrně rozdílnými magnetickými momenty iontů Fe3+ v oktaedrických a 

tetraedrických polohách, na což ukazují i výsledky vyhodnocení spekter 

Mössbauerovy spektroskopie při teplotě 57 K v externím magnetickém poli (odst. 

4.6). 

 

 

Obr. 4.6 Teplotní závislosti magnetizace měřené v režimech ZFC a FC (ozn. FCW) 

v externím magnetickém poli Bext = 1–9 T (a) – (e). Teplotní závislost reálné 

části střídavé (AC) susceptibility při frekvencích 111-444 Hz v poli 0.5 mT (f). 

Teplotní závislost remanentní magnetizace, vložený obrázek ukazuje oblast, kdy 

končí prudký pokles remanentní magnetizace s rostoucí teplotou (g). 

Čerchované čáry označují teploty, při kterých dochází k magnetickým fázovým 

přechodům. 

 

Na obr. 4.6 a) – e) je patrné, že separace teplotních závislostí magnetizace v režimech 

chlazení ZFC a FC pod TG ~ 17 K se zmenšuje s rostoucí velikostí přiloženého Bext a 

zcela vymizí při Bext = 3 T a vyšších. To ukazuje na potlačení stavu spinového skla 

působením Bext. Dvě maxima na křivkách teplotní závislosti magnetizace ZFC a FC 

spojená se vznikem CSS a SDW AFM uspořádání jsou dobře rozpoznatelná až do 

maximálního aplikovaného pole Bext = 9 T. Naopak izotermické závislosti magnetizace 

na externím magnetickém poli (obr. 4.7a) při teplotách od 8 do 80 K ukazují, že vzorek 

se chová jako antiferomagneticky uspořádaný nejméně do Bext = 7 T, tedy dochází ke 

stabilizaci antiferomagnetického uspořádání, což neodpovídá závěrům uvedeným 
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v Congově práci [154]. A navíc sice nevýrazné, ale stabilní hysterezní chování (viz 

hysterezní křivky na obr. 4.7b) v rozsahu teplot 10–300 K potvrzuje přítomnost 

magnetického uspořádání na krátkou vzdálenost koexistujícího v BaYFeO4 současně 

s dominantním dle konkrétní teploty antiferomagnetickým uspořádáním nebo 

paramagnetickým stavem.  

 

 

Obr. 4.7 a) Izotermické závislosti magnetizace BaYFeO4 na externím magnetickém 

poli, b) detail hysterezních křivek při vybraných teplotách. 

4.6 Mössbauerova spektroskopie 

Měření 57Fe mössbauerovských spekter vzorku BaYFeO4 bylo provedeno v širokém 

teplotním intervalu mezi 4,2 K a 296 K. Při vybraných nízkých teplotách v intervalu 

4,2–57 K pak i s aplikací Bext = 1 – 6 T, aby mohlo být upřesněno lokální magnetické 

uspořádání. 

Za pokojové teploty jsou v 57Fe mössbauerovském spektru (obr. 4.8) identifikovatelné 

dva dublety D1 a D2 o téměř shodné intenzitě (ploše ve spektru), s blízkou hodnotou 

isomerního posunu δD1 = 0,30 mm/s resp. δD2 = 0,35 mm/s, zato s výrazně odlišnými 

hodnotami kvadrupólového štěpení ΔD1 = 0,50 mm/s resp. ΔD2 = 0,21 mm/s (všechny 

hodnoty hyperjemných parametrů včetně chyb měření jsou shrnuty v tabulce T.4.1). 

Zjištěné hyperjemné parametry odpovídají iontům Fe3+ v HS stavu (S = 5/2) 

v superparamagnetickém (paramagnetickém) stavu.  

První dublet D1 s vyšším izomerním posunem odpovídá iontům Fe s oktaedrickým 

okolím (FeO6) a dublet D2 s nižším izomerním posunem můžeme připsat iontům Fe 

v pyramidální poloze (FeO5) ve struktuře BaYFeO4. Přiřazení dubletů polohám iontů 

Fe bylo provedeno v souladu s obecnými pravidly chování hodnot izomerního posunu 

v oxidech: izomerní posun iontů Fe3+ klesá s poklesem koordinačního čísla n v 
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mnohostěnech FeOn [75]. Taktéž nižší hodnota kvadrupólového štěpení ΔD1 odpovídá 

vyšší lokální symetrii oktaedrické polohy (FeO6) s nižší hodnotou Vzz (EFG) ve 

srovnání s vyšší hodnotou ΔD2 odpovídající nižší lokální symetrii pyramidální polohy 

(FeO5), což je v dobré shodě s údaji o krystalovém uspořádání a strukturními daty 

v pracích [144], [145], [152], [153]. Zároveň bylo při pokojové teplotě ve spektrech 

změřených ve větším rychlostním rozsahu (±12 mm/s) ověřeno, že ve vzorku nejsou 

přítomny žádné cizí fáze s obsahem Fe, které by byly při pokojové teplotě magneticky 

uspořádané (obr. 4.8B).  

Při snižování teploty je stav reprezentovaný ve spektrech dvěma dublety zachován až 

do teploty TN1 ~ 50 K, pod kterou dochází k vzniku magneticky uspořádaného stavu 

iontů Fe ve vzorku a ve spektrech jsou dublety nahrazeny sextety (obr. 4.9). Spektra 

na obrázcích 4.8 a 4.9 jsou v dobré shodě se spektry, která byla publikována v práci 

Glazkové a kol. [143]. 

 

 

Obr. 4.8 57Fe mössbauerovská spektra vzorku BaYFeO4 při pokojové teplotě změřená 

ve dvou různých intervalech rychlostí: A/ 4 mm/s, B/ 12 mm/s, D1 – dublet 

příslušný oktaedrické poloze, D2 – dublet příslušný pyramidální poloze 

 

Spektrální čáry ve spektru změřeném při teplotě 4.2 K jsou úzké, dobře rozlišené a 

bylo by je možno fitovat dvěma sextety odpovídajícími pyramidální a oktaedrické 

poloze. Tento popis s využitím dvou sextetů s distribucí Bhf  však postačuje jen pro 

spektrum změřené při teplotách < 25 K. Distribuce Bhf Gaussovského tvaru pro sextet 

příslušný polohám Fe s pyramidální symetrií je relativně úzká a jen o málo širší se 

ukazuje distribuce pro oktaedrické polohy Fe. Ostatní hyperjemné parametry byly 

fitovány bez využití distribucí. Rozšíření spektrálních čar a jemu odpovídající 

distribuce hyperjemných polí Bhf připisujeme dvěma efektům: (i) orientaci vektoru 
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hyperjemného pole, která je distribuovaná vzhledem k lokálnímu krystalovému okolí, 

což vede k distribuci kvadrupólového posunu ε (viz vztah (2.18)); (ii) druhým efektem 

je slabá anizotropie hyperjemného magnetického pole na jádrech 57Fe trojmocných 

iontů železa. Oba popsané efekty jsou způsobeny nekolineární strukturou 

magnetických momentů iontů Fe. Mössbauerovská spektra v tomto smyslu nejsou v 

rozporu s magnetickou strukturou CSS AFM v BaYFeO4 určenou z neutronové 

difrakce. Nicméně nám dostupný software na analýzu Mössbauerových spekter 

(programy Confit [155] a MossWinn [156]) umožňuje fitování spekter nekolineárních 

magnetických struktur pouze distribucemi Bhf, čímž se zároveň předpokládá, že 

polární úhly θ a φ mezi směrem magnetického momentu (směrem Bhf) a hlavními 

osami EFG tenzoru jsou nedistribuované parametry. Proto musíme pro nekolineární 

magnetické struktury nebo v případě aplikace externího magnetického pole namísto 

distribuce Bhf uvažovat efektivní lokální magnetické pole Beff. Široká distribuce 

efektivního pole Beff odpovídá situaci, kdy kromě velikosti je distribuovaná i orientace 

vektoru Bhf, jako je tomu například i případě spektra na obrázku 4.9c. 

Spektra měřená při teplotě 25 K a vyšších již není možné popsat pomocí dvou sextetů 

a je nutné přidat další sextet odpovídající atomům Fe v oktaedrických polohách 

s téměř stejnými hyperjemnými parametry, ale s odlišnou orientací Bhf vzhledem 

k hlavním osám EFG tenzoru. Zvolené modely jsou v dobré shodě s distribucí Bhf 

(Beff), která byla publikována v práci Glazkové [143].  

Abychom zachovali konzistenci, byl model fitování spekter třemi sextety s poměry 

intenzit 50:25:25 použit i pro spektra měřená v teplotách pod 25 K (obr. 4.9), pro která 

by, jak bylo uvedeno výše, dobře vyhověl i model využívající pouze dva sextety.  

V teplotním intervalu 30–50 K se Mössbauerovská spektra a tím i distribuce 

efektivního magnetického pole na jádrech 57Fe extrémně rozšiřují, viz obr. 4.9c nebo 

4.10. Vzhledem k tomu, že velikost magnetického hyperjemného pole Bhf je 

antiparalelní a úměrná velikosti elektronového magnetického momentu železa Fe 

podle přibližného vztahu pro tuto strukturu Bhf(T) ≈ -11·Fe(B) [141]–[143], 

odpovídají spektra se širokou distribucí Bhf v tomto teplotním rozsahu AFM SDW 

uspořádání, kdy se mění zejména velikost magnetických momentů jednotlivých iontů 

Fe3+ (viz obr. 4.2b).  
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Obr. 4.9 57Fe mössbauerovská spektra vzorku BaYFeO4 při teplotách: a) 4,2 K, b) 25 

K, c) 40 K. Vpravo distribuce efektivního hyperjemného magnetického pole Beff. 

S1 – sextet příslušný pyramidální poloze, S2, S3 – sextety příslušné oktaedrické 

poloze, Sdistr – sextet s širokou distribucí hyperjemného magnetického pole 

v oblasti SDW AFM uspořádání. 

 

Z výsledků měření plyne, že vznik SDW uspořádání není možné vysvětlit vektorovým 

složením dvou cykloid s opačnou chiralitou, jak je navrhováno v práci z Gordona 

[151], viz obr. 4.3. Dvě cykloidy s opačnou chiralitou by totiž vedly ke stejnému 

mössbauerovskému spektru, jaké je pozorováno pod teplotou TN2 při CSS AFM 

uspořádaní (viz např. obr. 4.9b. nebo 4.10) s relativně úzkou distribucí Beff. Změny Bhf 

(Beff) vyvolané změnou velikosti magnetických momentů Fe vedou k širokým 

distribucím Bhf (Beff). V této teplotní oblasti tak již tyto široké distribuce Bhf (Beff) zcela 

převáží nad rozdíly (skryjí je) způsobenými různým kvadrupólovým posunem ε v obou 



  

 - 129 - 

krystalografických polohách iontů Fe3+ nebo odlišnou orientací jejich magnetických 

momentů. Změřená spektra v tomto teplotním intervalu lze proto fitovat pomocí 

jediného sextetu s velmi širokou distribucí Beff, střední hodnotou izomerního posunu δ 

a kvadrupólového posunu ε. Teplotní závislost distribucí efektivního magnetického 

pole na jádrech 57Fe je uvedena na obrázku obr. 4.10. V posloupnosti distribucí jsou 

dobře rozpoznatelné teplotní oblasti, ve kterých při snižující se teplotě dochází k 

přechodům mezi širokou distribucí Bhf při SDW AFM uspořádání, užší distribucí při 

CSS AFM uspořádaní a nejužší distribucí při SG AFM uspořádání. V oblasti s SG 

AFM uspořádáním magnetických momentů iontů Fe3+ už lze dobře rozlišit různé 

velikosti Beff pro jádra 57Fe v oktaedrických a pyramidálních polohách krystalové 

struktury. Hyperjemné parametry určené ze spekter měřených při zvolených teplotách 

jsou shrnuty v tabulce T.4.1. 

 

 

Obr. 4.10 Teplotní závislost distribucí efektivního magnetického pole na jádrech 57Fe 

Beff ve vzorku BaYFeO4, kde jsou patrné přechody mezi SDW,  CSS a 

SG(+CSS) AFM uspořádáním. 

 

Teplotní závislosti izomerního posunu δ, kvadrupólového štěpení Δ, kvadrupólového 

posunu ε a středního efektivního magnetického pole Beff na jádrech 57Fe jsou 

znázorněny na obr. 4.11. Na teplotních závislostech není možné v intervalu teplot    
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30–50 K ve spektrech rozlišit příspěvky oktaedrické a tetraedrické polohy iontů Fe v 

BaYFeO4, což koresponduje s předpokládaným SDW AFM uspořádáním. V této 

oblasti byla proto změřená spektra fitována jediným sextetem s širokou (obecnou) 

distribucí Beff. Šířka distribuce je naznačena růžovou oblastí na teplotní závislosti Beff 

(obr. 4.11). 

Absolutní hodnoty kvadrupólového posunu sextetů v teplotním intervalu 4,2–

27 K monotónně mírně rostou se zvyšující se teplotou, což může odpovídat změnám 

v elektrické polarizaci. Malé změny magnetické struktury mohou mít také vliv na 

kvadrupólový posun, protože štěpení hladin je ovlivněno prostorovou orientací 

magnetických momentů (viz vztah 2.18).  

 

Tab. T.4.1 Hyperjemné parametry BaYFeO4 při různých teplotách (Bext=0), δ-

izomerní posun, Δ-kvadrupólové štěpení (dublet), ε – kvadrupólový posun 

(sextet), ΔBeff - šířka distribuce efektivního hyperjemného pole, Γexp – 

experimentální šířka čáry, hodnoty ozn. * byly při fitu fixovány, + značí střední 

hodnotu při fitu jedním sextetem 

T 

(K) 

sub-

spektr. 
poloha δ (mm/s) 

Δ, ε 

(mm/s) 
Beff (T) 

ΔBeff 

(T) 

Γexp 

(mm/s) 

int. 

(%) 

4.2 S1 pyramid. 0,41(2) -0,21(3) 41,0(2) 0,35(5) 0,26(3) 50* 

4.2 S2 oktaedr. 0,47(2) 0,06(5) 42,5(4) 0,5(2) 0,26(3) 25* 

4.2 S3 oktaedr. 0,47(2) 0,05(3) 43,2(4) 0,5(2) 0,26(3) 25* 

25 S1 pyramid. 0,42(3) -0,25(4) 37,4(3) 1,70(9) 0,25(3) 50* 

25 S2 oktaedr. 0,47(3) 0,08(4) 37,2(3) 1,08(8) 0,25(3) 25* 

25 S3 oktaedr. 0,47(3) 0,09(4) 40,0(3) 1,04(7) 0,25(3) 25* 

40 Sdist --- 0,43(3)+ -0,13(3)+ 20,4(2) 3,5−31 0.27(2)* 100 

50 D1 pyramid. 0.40(2) 0.50(3) --- --- 0.26(3) 50(1) 

50 D2 oktaedr. 0.48(2) 0.23(3) --- --- 0.26(3) 50(1) 

296 D1 pyramid. 0.30(2) 0.50(2) --- --- 0.24(2) 53(1) 

296 D2 oktaedr. 0.35(2) 0.21(2) --- --- 0.24(2) 47(1) 

 

Z teplotní závislosti Beff je vidět, že magnetický moment Fe v cykloidálním 

uspořádání roste s klesající teplotou. V oblasti teploty TG přechodu do fáze spinového 

skla na závislosti Beff(T) nejsou viditelné jakékoli výrazné změny průběhu teplotní 

závislosti Beff.  
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Obr 4.11 Teplotní závislosti hyperjemných parametrů v BaYFeO4: zleva izomerního 

posunu δ, kvadrupólového štěpení Δ / kvadrupólového posunu ε, efektivního 

hyperjemného magnetického pole Beff  

 

Pokud na paramagnetický materiál přiložíme Bext v oblasti teplot, kdy je v čistě 

paramagnetickém stavu, rozštěpí se obvykle původní dublety v Mössbauerovském 

spektru na sextety, jejichž efektivní magnetické pole Beff je přibližně rovno 

přiloženému externímu poli. V našem případě je ale možno Mössbauerovské spektrum 

BaYFeO4 při teplotě T = 57 K s přiloženým Bext = 6 T (obr. 4.12) modelovat dvěma 

nerovnoměrně rozšířenými magnetickými sextety, jimž odpovídající efektivní 

magnetická pole na jádrech 57Fe jsou odlišná od aplikovaného externího pole.  

 

 

Obr. 4.12 57Fe mössbauerovská spektra BaYFeO4 při T=57 K: a) Bext=0, b) Bext=6 T  

 

To pravděpodobně odráží přítomnost malého vnitřního hyperjemného pole 

vyvolaného slabým ferimagnetickým uspořádáním spinů na krátkou vzdálenost. Bez 

přiloženého Bext se lokálně na krátkou vzdálenost antiparalelně uspořádané spiny 

(klastry nebo přímo jednotlivé tetramery Fe4O18) chovají (super)paramagneticky a 

jejich velmi rychlá reorientace vede k nulové střední hodnotě hyperjemného pole. 

S přiloženým Bext dojde k slabé polarizaci tohoto (super)paramagnetického souboru, 

čímž je ve vzorku indukována nenulová magnetizace (velikost magnetických 

momentů v oktaedrické a pyramidální poloze není zcela shodná).  
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Obr. 4.13 57Fe mössbauerovská spektra BaYFeO4 při T = 27,5 K v: Bext = 0 T (a), Bext 

= 6 T (b), při T = 40 K v:  Bext = 0 T (c), v Bext = 6 T (d), vpravo jsou příslušné 

distribuce hyperjemného / efektivního magnetického pole. 

 

To se navenek projeví jako nenulové hyperjemné pole na jádře 57Fe. S uvážením 

velikosti Bext (6 T) je efektivní pole Beff iontů Fe3+ v HS stavu v oktaedrických 
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polohách zvýšeno o ~2.2 T, zatímco v polohách pyramidálních je Beff sníženo o ~1.2 

T (Beff = Bhf + Bext). Toto chování lze připsat existenci antiferomagnetických korelací 

krátkého dosahu, pravděpodobně mezi nejbližšími spiny v tetramerních substrukturách  

Fe4O18 (obr. 4.1c), a daleko slabších interakcí mezi ionty Fe, které jsou navzájem ve 

větší vzdálenosti. 

Působení Bext = 6 T na BaYFeO4 při teplotě T = 27.5 K, kdy je vzorek v CSS AFM 

uspořádání, způsobí pouze rozšíření magnetických sextetů. Poloha maxima distribuce 

efektivního pole Beff se nezmění, distribuce se pouze patřičně rozšíří (obr. 4.13a,b) a 

poměry čar ve spektru stále zůstanou 3:2:1:1:2:3. Charakter spektra tak stále odpovídá 

stabilnímu AFM uspořádání.  

 

Tab. T.4.2 Hyperjemné parametry zjištěné z fitů spekter měřených při teplotě 4,2 

K v externím magnetickém poli Bext = 0 – 6 T, hodnoty ozn. * byly při fitu 

fixovány   

sextet 
poloha 

Fe 
Bext (T) 

δ 

(mm/s) 

ε 

(mm/s) 
Beff (T) b 

šířka distr. 

(mm/s) 

S1 pyramid 0 0.41(2) -0.21(3) 41.0(2) 2.0(1) 0.08(1) 

S2 oktaedr 0 0.47(2) 0.06(3) 42.8(2) 2.0(1) 0.17(1) 

S1 pyramid 2 0.41(3) -0.21(5) 41.1(3) 2.0(1) 0.35(3) 

S2 oktaedr 2 0.47(3) 0.07(4) 42.8(4) 2.0(1) 0.39(3) 

S1 pyramid 2 0.41* -0.23(4) 42.0(3) 1.8(2) 0.13(3) 

S1,a pyramid 2 0.41* -0.22(4) 40.1(3) 2.1(2) 0.15(2) 

S2 oktaedr 2 0.47* 0.10(4) 41.9(3) 1.8(2) 0.21(5) 

S2,a oktaedr 2 0.47* 0.05(4) 43.8(3) 2.1(2) 0.25(3) 

S1 pyramid 4 0.41* -0.23(6) 42.6(4) 1.2(2) 0.42(4) 

S1,a pyramid 4 0.41* -0.17(4) 39.3(3) 2.7(2) 0.37(3) 

S2 oktaedr 4 0.47* 0.08(6) 41.4(4) 1.2(2) 0.46(4) 

S2,a oktaedr 4 0.47* 0.04(4) 45.1(3) 2.7(2) 0.35(2) 

S1 pyramid 6 0.41* -0.07(4) 43.7(4) 0.8(1) 0.60(4) 

S1,a pyramid 6 0.41* -0.11(4) 38.6 (3) 3.5(2) 0.65(3) 

S2 oktaedr 6 0.47* -0.09(4) 40.3(4) 0.8(1) 0.73(6) 

S2,a oktaedr 6 0.47* -0.01(3) 46.1(3) 3.5(2) 0.45(2) 

 

Spektrum vzorku BaYFeO4 při teplotě T = 40 K, kdy předpokládáme existenci plně 

vytvořeného SDW AFM uspořádání, je již bez přiložení Bext viditelně rozšířené 

v důsledku efektů spojených se se změnami velikosti magnetických momentů iontů 

Fe3+ v SDW AFM fázi. Proto lze jen obtížně rozlišit změny ve spektru způsobené 

aplikací Bext (obr. 4.13c,d).  
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Naopak pod teplotou TG ~ 17 K, kde předpokládáme koexistenci plně vyvinutého 

stabilního CSS AFM uspořádání a fáze spinového skla, jsou Mössbauerovská spektra 

BaYFeO4 působením Bext ovlivněna velmi silně. Na obrázku 4.14 je vývoj spektra při 

teplotě 4,2 K s postupně zvyšovaným Bext. Příslušné hyperjemné parametry jsou 

shrnuty v tabulce T.4.2. 

Modelování spektra pomocí dvou sextetů s poměry intensit čar 3:2:1:1:2:3 (což 

odpovídá práškovému vzorku s náhodnou orientací zrn vůči směru svazku 

dopadajícího γ-záření) postačuje pro spektra změřená při 4,2 K bez externího 

magnetického pole a v externím magnetickém poli o velikosti Bext = 2 T, kdy se 

spektrum působením externího pole jen mírně rozšíří (viz obr. 4.14 a, b). Při analýze 

spekter změřených v Bext 4 a 6 T je nutné do modelu popisujícího spektra přidat další 

dva sextety, protože použití pouze dvou postupně s nárůstem Bext stále více 

rozšířených sextetů neumožňuje dobře vystihnout tvar spekter (tento model lze 

aplikovat i na spektrum měřené při Bext = 2 T, ale kvalita fitu tím není výrazně 

změněna).  

Model pak vypadá následovně: pro popis každé ze dvou krystalografických poloh 

iontů Fe v BaYFeO4 jsou použity dva sextety, jejichž čáry mají obecně poměry intenzit 

3:b:1:1:b:3 (viz vztah (2.16)). Hodnoty b jsou různé od čísla 2, které by odpovídalo 

práškovému vzorku při teplotě 4,2 K v nulovém externím magnetickém poli. Ve 

spektrech jsou pak dva typy sextetů. Jeden má hodnoty b < 2 (pro sextety S1, S2 

v tabulce T.4.2) a druhý má hodnoty b > 2 (pro sextety označené S1a, S2a). Vlivem 

externího magnetického pole tedy dochází k různému stáčení magnetických momentů 

iontů Fe3+. V našem experimentálním uspořádání je Bext orientované kolmo na směr 

dopadajícího γ-záření. V limitních případech by pak první typ sextetů s b -> 0 směřoval 

k poměrům intenzit 3:0:1:1:0:3 pro hyperjemné pole (anti)paralelní se směrem γ-

záření, tj. kolmo k Bext. Druhý typ sextetů s b -> 4 by naopak směřoval k poměru čar 

3:4:1:1:4:3 pro hyperjemné pole kolmé ke směru γ-záření, tj. (anti)paralelní s Bext. 

V obou případech zůstávají momenty iontů Fe3+ v oktaedrické a pyramidální poloze 

orientované vzájemně antiparalelně. Pro hodnotu b < 2 jsou jejich momenty stočeny 

kolmo k externímu poli. Tato komponenta je blízká originální CSS AFM fázi, 

neporušené externím magnetickým polem. Druhý případ pro hodnotu b > 2 pak 

odpovídá situaci, kdy se antiferomagneticky svázaná (ale slabě ferimagnetická) 

dvojice momentů iontů Fe3+ v oktaedrických resp. pyramidálních polohách stáčí do 

směru externího pole. Z výše uvedeného plyne, že čím bude silnější působící Bext, tím 
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více momentů Fe bude jeho působením stočeno, a to se projeví nárůstem intenzity 

sextetů s hodnotou b > 2 (označených S1a, S2a). Pro slabé externí pole Bext = 2 T se 

stáčení popsané výše ještě ve spektru výrazně neprojeví (viz parametr b v tabulce 

T.4.2). Pro externí magnetická pole 4 resp. 6 T je ale již stáčení magnetických 

momentů do směru externího magnetického pole výrazné (viz parametr b v tabulce 

T.4.2) a s nárůstem Bext je patrný také nárůst intenzity těchto sextetů ~38(2) % při 

Bext=4 T resp. ~66(2) % při Bext=6 T, které jsou ve spektrech dobře rozlišitelné (obr. 

4.14c, d). Ačkoli lze popsaný model dvou typů sextetů v Mössbauerovských spektrech 

aplikovaný na mikroskopické uspořádání považovat pouze za přibližný, ukazuje tento 

model na to, že s rostoucím externím magnetickým polem dochází k většímu stáčení 

magnetických momentů iontů Fe3+ a tedy k narušení CSS AFM uspořádání (cykloidy) 

v BaYFeO4. To vede k poklesu elektrické polarizace, který byl pozorován po aplikaci 

externího magnetického pole v práci Conga [147]. 

  

 

Obr. 4.14 57Fe mössbauerovská spektra BaYFeO4 při teplotě T = 4,2 K v externím 

magnetickém poli o velikosti: a) 0 T, b) 2 T, c) 4 T, d) 6 T 

 

V nejvyšším aplikovaném externím magnetickém poli 6 T dochází k růstu Beff o ~3,3 T 

pro sextet S2a příslušející oktaedrickým polohám a naopak k poklesu Beff o ~-2,5 T pro 

sextet S1a příslušející pyramidálním polohám BaYFeO4. To je ve shodě s chováním při 

teplotě T = 57 K v Bext = 6 T, kdy byly pozorovány podobné změny v Beff pro obě 
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polohy Fe. Toto chování lze vysvětlit nestejnou velikostí magnetických momentů Fe 

v oktaedrických a pyramidálních polohách se silnou antiferomagnetickou vazbou a 

vznikem velmi malého, ale nenulového výsledného magnetického momentu. Protože 

je hyperjemné pole na jádrech 57Fe orientované antiparalelně ke směru atomových 

magnetických momentů iontů Fe3+, musí být menší magnetické momenty iontů Fe v 

oktaedrických polohách orientovány proti směru externího magnetického pole a 

naopak větší momenty Fe v pyramidálních polohách musí směřovat do směru Bext. 

4.7 Shrnutí výsledků 

Oproti předchozím pracím jsme měli možnost studovat fázově čistou sloučeninu 

BaYFeO4. Pomocí měření magnetických vlastností byly ve shodě s předchozími 

pracemi nalezeny přechody do dvou typů antiferomagnetických uspořádání s klesající 

teplotou: při teplotě TN1 ~ 50 K do stavu vln spinové hustoty (SDW) a při poklesu pod 

teplotu TN2 ~ 35 K do AFM uspořádání s cykloidální strukturou (CSS). Druhý 

zmiňovaný přechod je spojen se vznikem elektrické polarizace indukované spinovým 

uspořádáním [147]. Na rozdíl od ostatních systémů studovaných v této práci se tedy 

jedná o multiferoikum II. druhu v Khomského systemizaci [30], kdy lze díky silné 

vazbě mezi elektrickou polarizací a magnetickým uspořádáním snadno ovlivňovat 

elektrickou polarizaci změnou velikosti magnetického pole. Dále byl při teplotě TG ~ 

17 K identifikován přechod do stavu spinového skla, kdy skelná fáze koexistuje s CSS 

AFM fází.   

Pomocí Mössbauerovy spektroskopie byly určeny hyperjemné parametry obou 

neekvivalentních poloh iontů Fe v BaYFeO4 v širokém intervalu teplot. Při zvolených 

teplotách byly studovány změny v uspořádání magnetických momentů 

vlivem externího magnetického pole.  

Z výsledků experimentů lze usuzovat na „superparamagnetické“ uspořádání nad 

teplotou TN1, ve shodě s výsledky měření magnetických vlastností,  které naznačují 

určitý stupeň magnetického uspořádáním na krátkou vzdálenost (vznik magneticky 

uspořádaných klastrů nanometrových rozměrů nebo nenulový výsledný magnetický 

moment v tetramerech Fe4O18).  

Mezi teplotami TN1 a TN2 se SDW AFM uspořádání ve spektrech projevilo širokou 

distribucí hyperjemného magnetického pole. Pod teplotou TN2 uspořádání CSS AFM 

umožňuje ve spektru rozlišení výrazně zúžených sextetů příslušejících oktaedrické a 

pyramidální poloze iontů Fe3+ v krystalové struktuře BaYFeO4. 
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V oblasti teplot, kde je již vyvinuta fáze spinového skla koexistující s CSS AFM fází, 

bylo pomocí experimentů v externích magnetických polích možné pozorovat stáčení 

magnetických momentů iontů Fe3+ do směru externího pole. Z toho lze usuzovat, že 

magnetické momenty iontů Fe3+ v pyramidálních polohách musí být větší než 

momenty v oktaedrických polohách BaYFeO4. 

 

Bližší informace lze nalézt v publikaci: 

D. P. Kozlenko, N. T. Dang, R. P. Madhogaria, L. T. P. Thao, S. E. Kichanov,...,T. 

Kmječ, et al., „Competing magnetic states in multiferroic BaYFeO4: A high magnetic 

field study", Phys. Rev. Mater., roč. 5, s. 44407, 2021, doi: 

10.1103/PhysRevMaterials.5.044407. 
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5 LiFePO4 – potenciální multiferoikum obsahující 

dvojmocné železo 

 

Sloučenina LiFePO4, chemicky směsný fosforečnan lithno-železnatý, se v přírodě 

vyskytuje jako minerál trifylín (někde uváděno i jako trifilin, anglicky triphylite) 

ze skupiny olivínů. Tento materiál byl zařazen do této práce jako potenciálně 

multiferoický, jeho předpokládaná magnetoelektrická vazba vzhledem k uspořádání 

magnetických momentů Fe byla diskutována na základě výsledků neutronové difrakce 

na monokrystalickém vzorku v publikaci [157]. V současné době je tato sloučenina 

používána zejména jako materiál pro výrobu katod Li-iontových baterií [158], [159]. 

Oproti běžnějším bateriím, které využívají katody na základě oxidu lithno-kobaltitého 

nebo s obsahem niklu či manganu (LiCoO2, LiNiO2 či LiMn2O4), mají tyto baterie tu 

výhodu, že neobsahují Co, Ni nebo Mn, což jsou relativně drahé kovy, jejichž světové 

zásoby jsou limitované. Další výhodou je, že baterie s články obsahujícími LiFePO4 

vydrží vyšší počet nabíjecích cyklů než jiné systémy a během používání u nich dochází 

jen k relativně malému poklesu kapacity [160]. Při testování se také ukázalo, že tyto 

baterie mají sice o něco nižší teplotu nekontrolovatelného přehřátí (jedná se o teplotu, 

nad kterou se článek začne nekontrolovaně samovolně ohřívat, což nevyhnutelně vede 

k jeho degradaci, zničení nebo dokonce vznícení), než články s výše uvedenými kovy, 

poskytují však vyšší požární bezpečnost. Při nabíjení nad nominální kapacitu 

(„přebíjení“), přehřátí nebo nárazu u nich totiž nedochází k výbuchu a následnému 

obtížně zvladatelnému požáru, ale jen k ohřátí a vývinu malého množství dýmu 

doprovázenému pouze roztržením obalu baterie [161]. Výhodou je také o cca 15% 

vyšší praktická specifická kapacita (zpravidla v technické praxi udávána v mAh.g-1) 

[162]. 

Z hlediska vazebného se u LiFePO4 jedná o převážně iontový systém, kdy se kationty 

Fe2+ a Li1+ vážou přes kyslík (O2-) nebo fosfátové skupiny (PO4)
3- (neboli 

‘polyanionty’ (PO4)
3-), ale z ab initio výpočtu uvedených v práci [163] plyne i 

nezanedbatelný příspěvek kovalentní vazby. LiFePO4 má ortorombickou strukturu 

s relativně nízkou symetrií [159] (obr. 5.1) s prostorovou grupou Pnma, a = 10,332(4) 

Å, b = 6,010(5) Å, c = 4,962(2) Å, obsahující roviny zrcadlení kolmé na osu b, které 

procházejí jádry Fe [164].  
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Obr. 5.1 Model krystalové soustavy olivínu: (a) neporušená ideální hexagonální 

struktura pro ionty kyslíku, (b) distortovaná struktura v LiFePO4. Li obsazuje 

polohy M1, Fe polohy M2, tmavé trojstěny označují polohu fosforu, převzato z 

[159] 

 

Elementární buňka LiFePO4 obsahuje 4 krystalograficky ekvivalentní distortované 

oktaedrické polohy iontů Fe2+ (pozice dle Wyckoffa 4c, na obr. 5.2 jsou označeny Fe1 

– Fe4). Pod Néelovou teplotou TN ~ 50 K jsou magnetické momenty v polohách Fe1 a 

Fe3 paralelní, stejně jako v polohách Fe2 a Fe4, ale magnetické momenty první 

skupiny jsou antiparalelní s magnetickými momenty druhé skupiny (pokud zanedbáme 

malou nekolinearitu s krystalografickou osou b, detailně popsanou v práci [157]). 

Pokud bychom z LiFePO4 vyjmuli Li, dostaneme FePO4 (fosforečnan železitý), který 

má stejnou prostorovou grupu jako LiFePO4 a kromě atomů Li jsou Wyckoffovy 

polohy stejné (souřadnice iontů se mírně liší) a buňka expanduje ve směru c, ale 

zmenší se ve směrech a a b, přičemž celkový objem buňky se zmenší. Struktura FePO4 

pak odpovídá plně nabité katodě (s Fe3+ ionty). Magnetická struktura (za nízkých 

teplot) je shodná jako v LiFePO4. 
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Obr. 5.2 Krystalová struktura LiFePO4. Elementární buňka je vyznačena modrými 

čarami. Oktaedry příslušné k iontům Fe jsou vyznačeny okrovou barvou, 

atomové pozice Fe jsou popsány Fe1, Fe2, Fe3 a Fe4, pozice Fe1 a Fe2 jsou 

uvedeny 2× z důvodu translační periodicity 

 

Z výše zmíněné relativně nízké symetrie krystalové struktury plyne i řada neobvyklých 

vlastností LiFePO4 , které mají výrazný vliv na jeho použití v bateriích: například 

zvýšení podílu kovalentních vazeb na úkor iontových, což je spojeno s úbytkem lithia 

při nabíjení baterií nebo problémy spojené s pomalou difúzí lithia, která je 

pravděpodobně bržděná hranicemi zrn ([163], [166]). Existence (ideálně) čistého 

LiFePO4 odpovídá plně vybité katodě. Při nabíjení (vybité katody) pak přecházejí 

ionty Li+ z katody (LiFePO4) přes elektrolyt do anody (tvořené obvykle grafitem) a po 

nabití v katodě v ideálním případě žádné nejsou. Tedy při nabíjení odchází elektron 

z Fe2+ vnějším ‘nabíjecím‘ obvodem (spolu s Li+ z katody) a Fe přejde na trojmocné. 

Tento proces je vzhledem k rozdílným izomerním posuvům a velikostem 

kvadrupólového štěpení iontů Fe2+ a Fe3+ možné dobře detekovat a sledovat pomocí 

Mössbauerovy spektroskopie, což je také plánováno do budoucna. 

Magnetické vlastnosti LiFePO4 zdánlivě nemají přímý vliv na aplikační potenciál 

v oblasti ukládání elektrické energie, protože ke vzniku antiferomagnetického 

uspořádání podle výsledků z neutronové difrakce [167], [168] dochází při teplotách 

hluboko pod obvyklou pracovní teplotou baterií (TN ~ 50 K). Pozdější experimenty 

s neutronovou difrakcí a neelastickým rozptylem na monokrystalických vzorcích 

(např. [157]) ukázaly, že magnetické uspořádání LiFePO4 je daleko komplikovanější: 

magnetické momenty nejsou orientované přesně podél krystalografické osy b, ale 
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v materiálu je současně přítomna kolineární rotace a sklon magnetických momentů, 

který může vést ke vzniku elektrického momentu [157], čímž můžeme tento materiál 

řadit k potenciálním multiferoikům, i když v něm dosud nebyly jejich feroelektrické 

uspořádání ani magnetoelektrická vazba uspokojivě prokázány. 

5.1 Záměr výzkumu 

Pomocí Mössbauerovy spektroskopie studovat nízkoteplotní magnetický stav 

LiFePO4 . Určit teplotu přechodu do magneticky uspořádaného stavu a ověřit AFM 

uspořádání magnetických momentů. Určit hyperjemné parametry jak 

v paramagnetickém stavu, tak v nízkoteplotním AFM uspořádání a jejich změny při 

aplikaci externího magnetického pole. Výsledky Mössbauerovy spektroskopie jako 

lokální metody porovnat s teplotní závislostí magnetizace, resp. s výsledky rentgenové 

a neutronové difrakce uvedenými v předchozích studiích. Experimentální výsledky 

diskutovat ve spojitosti s výsledky ab-initio výpočtů provedených na základě teorie 

funkcionálu hustoty (DFT) [169].  

 

 

Obr. 5.3 XRF spektrum vzorku BaYFeO4, na vloženém obrázku je příklad měřených 

částic (měřítko – červená úsečka = 0,5 mm, místo analýzy ohraničuje červený 

kroužek ve středu obrázku) 
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5.2 Zkoumaný vzorek 

Jako vzorek LiFePO4 byl použit komerčně dostupný práškový materiál dodávaný 

firmou Sigma-Aldrich (Product No.: 759546). Dodavatel uvádí: velikost částic <5 μm 

(odhadnuto metodou BET [170]) a podíl požadované látky LiFePO4 >97% (odhadnuto 

metodou XRF bez dalšího upřesnění postupu).  

Prvkové složení vzorku bylo ověřeno metodou XRF (obr. 5.3). Ve vzorku nebyly 

detekovány jiné (nežádoucí) chemické prvky, pouze požadované železo a fosfor (Li a 

O nejsou detekovatelné), v poměru odhadnutém semikvantitativním výpočtem fosfor 

~49,5(8) at. % a železo ~50,5(8) at. %.  

 

 

Obr. 5.4 Difrakční záznam LiFePO4 při pokojové teplotě, červené kroužky – 

experimentální data, zelená křivka – fit, fialové úsečky pod spektrem – polohy a 

relativní intenzity teoreticky vypočtených difrakčních maxim pro porovnání 

s experimentálními výsledky. 

 

Fázové složení vzorku bylo ověřeno práškovou rentgenovou difrakcí za pokojové 

teploty (obr. 5.4). Byla potvrzena ortorombická struktura s prostorovou grupou Pnma 

a mřížovými parametry a = 10.3234(3) Å, b = 6.0045(2) Å a c = 4.6915(1) Å, což je 

v dobré shodě s údaji, které jsou uváděny v předchozích studiích [158]. Kromě toho 

výsledky naznačují, že stechiometrie Li ve vzorku je blízká požadované, protože 

snížení obsahu Li vede ke zmenšení mřížových parametrů a a b a ke zvětšení 
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parametru c [171]. Přímá detekce Li nebo jeho kvantifikace obvykle dostupnými 

instrumentálními metodami jako je SEM EDS, XRF apod., je totiž velmi obtížná nebo 

nemožná, proto je tento výsledek pro další experimenty velmi důležitý. Difrakční 

měření navíc neprokázala přítomnost fázových nečistot o jiné struktuře. 

5.3 Magnetické vlastnosti 

Teplotní závislost magnetizace byla proměřena v režimu ZFC a FC v externím 

magnetickém poli Bext = 1 T (obr. 5.5), přičemž obě křivky jsou v rámci chyb totožné. 

Na závislostech lze pozorovat typický tvar odpovídající přechodu z 

antiferomagneticky uspořádaného do paramagnetického stavu při teplotě TN = 52 K, 

kterému předchází prudký nárůst magnetizace v oblasti teplot T ~ 15 – 52 K. 

Pro teploty T > TN bylo možno molární susceptibilitu χm, získanou též z magnetických 

měření (obr. 5.5), aproximovat závislostí odpovídající Curieovu-Weissovu zákonu:  

  m C / (T )    (5.1) 

kde C a Θ jsou materiálové konstanty měřeného vzorku LiFePO4 a pozorované 

magnetické fázové transformace. Curieova konstanta je dána vztahem 

2

0 A eff B/ 3C N k  , kde µ0 je permeabilita vakua, NA Avogadrovo číslo, kB 

Boltzmannova konstanta a µeff je efektivní magnetický moment. Konstanty fitované 

z teplotní závislosti χm mají hodnoty Θ = 91(2) K a C = 4.6(1).10-5 m3 K/mol. 

Z hodnoty konstanty C byla vypočtena hodnota µeff = 5.5(1) µB, což je v dobré shodě 

s hodnotou Θ = 92(1) K a µeff = 5.58(1) µB uváděnou v pracích [172], [173]. 

Vypočtený efektivní magnetický moment je o něco vyšší, než hodnota µeff = 4.90 µB 

pro ionty Fe2+ v high-spin stavu (S = 2) se zamrzlým orbitálním magnetickým 

momentem (L ~ 0) v krystalovém poli. Teoretická hodnota pro volné ionty Fe2+ (S = 

2, L = 2) vychází µeff = 6,71 µB. Tato vyšší hodnota vypočteného efektivního 

magnetického momentu pro měřený vzorek LiFePO4 naznačuje, že orbitální moment 

není vlivem krystalového pole zcela zamrzlý. To je zcela ve shodě s nenulovým 

orbitálním magnetickým momentem iontů Fe2+, odvozeným z ab-initio výpočtů, 

jejichž výsledky budou uvedeny dále. 

Dále je třeba zmínit postupný nárůst magnetizace při snižování teploty pod ~17 K (obr. 

5.5). Toto zvyšování bylo popsáno již v pracích [172]–[174]. Rhee připisuje tento 

efekt vlivu spin-orbitální vazby [173], který v této oblasti teplot začíná být srovnatelný 
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s termální energií, což může vést k uvolnění zamrzlých orbitálních momentů iontů 

Fe2+ a zvýšení jejich celkového magnetického momentu. 

 

 

Obr. 5.5 LiFePO4: teplotní závislosti σZFC (prázdné červené kroužky), σFC (plné modré 

kroužky), inverzní molární susceptibilita χm
-1 (prázdné šedé trojúhelníky) 

v Bext=1 T. Zelená čára – fit pomocí Curieova-Weissova zákona. 

 

 

Obr. 5.6 Magnetizační křivky LiFePO4 při teplotách 4,2 K a 60 K 
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Magnetizační křivky LiFePO4 byly měřeny při teplotách 4.2 K a 60 K a jsou uvedeny 

na obr. 5.6. Při teplotě kapalného helia byla pozorována lineární závislost typická pro 

antiferomagnetické materiály. O něco větší směrnici polní závislosti při teplotě 

60 K lze připsat přechodu do paramagnetického stavu. 

5.4 Mössbauerova spektroskopie 

57Fe mössbauerovská spektra byla snímána v teplotním intervalu 4,2 K až 60 K, který 

pokrývá oblast magnetického uspořádání LiFePO4, při teplotě 4,2 K bylo změřeno 

spektrum v externím magnetickém poli Bext = 6 T orientovaném kolmo ke směru 

dopadajícího γ-záření. 

Při vyhodnocení spekter při teplotě kapalného helia není možné vzhledem 

ke srovnatelné velikosti magnetické dipólové a elektrické kvadrupólové interakce 

použít poruchový počet (prvního řádu) a je nutné použít diagonalizaci úplného 

statického hamiltoniánu hyperjemných interakcí [175] (jedná se o jeden z modelů, 

který nabízí použitý fitační software MossWinn [156]). Pomocí tohoto fitačního 

modelu byly ze spekter určeny hyperjemné parametry resp. efektivní magnetické pole 

(Bhf resp. Beff), jehož původ můžeme hledat převážně v kombinaci Fermiho kontaktní 

interakce a orbitálního momentu Fe2+, které k Beff přispívají s opačným znaménkem. 

Dále lze z modelu odvodit tenzor EFG, který můžeme charakterizovat jeho největší 

složkou Vzz a parametrem asymetrie η, vzhledem k asférickému rozložení nábojové 

hustoty kolem rezonujícího jádra a tedy nenulovému kvadrupólovému momentu jádra. 

Pak pro velikost kvadrupólového štěpení ve spektru Δ platí vztah (2.10). Pokud 

měříme vzorek v externím magnetickém poli Bext, tak se toto externí magnetické pole 

vektorově sčítá s hyperjemným polem Bhf, (pokud působením Bext nedojde ke změně 

orientace magnetických momentů). Pro velikost efektivního magnetické pole na 

jádrech 57Fe dostáváme eff hf extB   effB B B . Hyperjemné parametry, určené fitací 

spekter nad TN při teplotě 60 K a při teplotě kapalného helia, jsou uvedeny v tabulce 

T.5.1.  

57Fe mössbauerovské spektrum LiFePO4 nad Néelovou teplotou (měřené při T = 60 K, 

obr. 5.7), bylo fitováno jedním dubletem D s šířkou čar Γ = 0.30(1) mm/s, izomerním 

posunem δ = 1.33(2) mm/s a kvadrupólovým štěpením Δ = 3.01(2) mm/s, což je 
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v dobré shodě s hodnotami uváděnými v práci [176] a odpovídá iontům Fe2+ ve stavu 

s vysokým spinem (S = 2) [68], [75]. 

 

 

Obr. 5.7 57Fe mössbauerovské spektrum LiFePO4 při T = 60 K (tj. nad Néelovou 

teplotou TN) 

 

Mössbauerovské spektrum izotopu 57Fe vzorku LiFePO4 při teplotě T = 4.2 K bylo 

fitováno jedním oktetem O (spektrum obsahuje 8 čar [175], což je způsobeno tím, že 

elektrická kvadrupólová a magnetická interakce jsou přibližně stejně velké) s úzkou 

distribucí Bhf (obr. 5.8a). Hyperjemné parametry jsou shrnuty v tabulce T.5.1.  

 

Tab. T.5.1 Hyperjemné parametry LiFePO4 získané z 57Fe Mössbauerovských 

spekter. Vzz- hlavní složka tenzoru EFG, η – koeficient asymetrie, θ – polární 

úhel mezi směrem Beff a hlavní osou Vzz (EFG), φ – azimutální úhel 

  
T Bext Bhf, 

Beff [T] 

δ Δ, ε Int. Гexp Vzz (EFG) 
η 

φ θ ∂Beff 

[K] [T] [mm/s] [mm/s] [%] [mm/s] [1021V/m2] [°] [°] [T] 

D 60 0 - 1.33(2) 3.01(2) 100 0.30(1) - - - - - 

O 4,2 0 12.4(2) 1.35(2) 3.05(2) 100 0.29(1) 16.7(1) 0.77(1) 0 0 ~ 0.3 

O 4,2 6 12.7(2) 1.35(2) 3.04(2) 100 0.29(1) 16.7(1) 0.78(1) ~143 ~13 ~ 6 

 

Tento oktet může být shodně jako dublet D nad TN připsán iontům Fe2+ v high-spin 

stavu (S = 2) vzhledem k hodnotě izomerního posunu. Orientace Bhf na jádrech železa 

57Fe je antiparalelní k orientaci elektronových magnetických momentů iontů Fe2+ 

(podobně jako v čistém α-Fe) a je rovnoběžná s krystalografickým směrem [010] 

[168]. Hlavní osa největší komponenty EFG tenzoru Vzz = 16,7(1)×1021 V/m2 

vzhledem k nulové hodnotě polárního úhlu θ ~ 0 je rovnoběžná se směrem [010], což 

vychází z předpokladu, že z důvodu symetrie poloh Fe by jedna z hlavních os EFG 

tenzoru měla být s tímto směrem rovnoběžná. Protože parametr asymetrie η~0,8 má 
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nenulovou hodnotu, není v polohách iontů Fe přítomna žádná základní osa symetrie, 

kromě normální roviny zrcadlení (s bodovou symetrií C1h). 

 

 

Obr. 5.8 57Fe Mössbauerovské spektrum LiFePO4 při T = 4,2 K: a) Bext=0, b) Bext=6 T, 

vložené grafy zobrazují distribuce hyperjemného/efektivního pole, odvozené 

z fitů spekter. 

 

Mössbauerovské spektrum LiFePO4 při teplotě T = 4.2 K v Bext = 6 T je na obrázku 

5.8b. Aplikace externího magnetického pole Bext kolmo ke směru dopadajícího γ-

záření vyvolala rozšíření čar oktetu a naznačuje dodatečnou přítomnost složek 

s vyšším a nižším Beff, daných vektorovým součtem náhodně orientovaných lokálních 

polí Bhf v práškovém vzorku a externího magnetického pole Bext. Střední hodnota 

polárního úhlu je θ~13° a vyšší zastoupení Beff nad střední hodnotou (viz vložený graf 

v obr. 5.8b) ukazují na mírné sklonění magnetických momentů iontů Fe2+, které byly 

původně uspořádány antiferomagneticky. V krystalové struktuře LiFePO4 

s přiloženým Bext tak ve skutečnosti existují čtyři neekvivalentní polohy iontů Fe2+ 

z hlediska hyperjemných interakcí. Protože je magnetokrystalová anizotropie silná, jak 

bude vysvětleno dále, přiložení Bext nevyvolá významnou odchylku magnetických 

momentů iontů Fe z jejich původního směru [010] a ve spektru tak nalézáme stále jen 

jednu komponentu (tedy jeden oktet pro „jednu“ Fe polohu), ve které jsou magnetické 

momenty iontů Fe jen slabě odchýleny od směru [010], zatímco Beff vykazuje širokou 

distribuci hodnot mezi ~6 - 19 T (viz vložený graf v obr. 5.8b). 

V rozmezí teplot 4,2 K – 50 K byla proměřena kompletní teplotní závislost 

hyperjemných parametrů (obr. 5.9). Izomerní posun δ a kvadrupólový posun ε jsou 

v této teplotní oblasti v podstatě konstantní a není z nich patrné, že by v této oblasti 

bylo možné očekávat změny v krystalovém uspořádání nebo v rozložení elektrických 
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nábojů v mřížce v okolí rezonujících jader iontů Fe. Hyperjemné magnetické pole je 

cca do 25 K téměř konstantní, od 25 K do 50 K (směrem k TN) postupně klesá k nule. 

 

 

Obr. 5.9 Teplotní závislost hyperjemného pole Bhf, vložený graf: teplotní závislost 

izomerního posunu δ a kvadrupólového posunu ε, spojovací úsečky mezi body 

jsou jen vodítkem pro oko 

 

5.5 Ověření výsledků získaných experimentálně z Mössbauerovy 

spektroskopie teoretickými výpočty 

Na základě analýzy mösbauerovského spektra v externím magnetickém poli (viz obr. 

5.8.b) můžeme magnetické uspořádání LiFePO4 považovat za antiferomagnetické se 

snadnou osou magnetizace2 ve směru [010], jak ukázala již také neutronová difrakční 

měření v pracích [167], [168]. Následné přesnější neutronové difrakční experimenty 

v práci [157] tato zjištění potvrdily a navíc ukázaly na malou odchylku od tohoto 

směru způsobenou anizotropní výměnnou interakcí. K této odchylce není ale 

v následujícím textu přihlíženo. Další otázky zůstaly otevřené. Jednou z nich je, jaké 

                                                 
2  V AFM uspořádaných systémech není zpravidla zvykem udávat snadný resp. nesnadný směr 

magnetizace. Pro zjednodušení zde zavedeme antiferomagnetický vektor A jako vektorový rozdíl 

A=M1-M2 a směr tohoto vektoru A budeme dále v textu udávat jako směr „snadné“ magnetizace 

antiferomagnetika. 
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je vlastně skutečné uspořádání magnetických momentů v elementární buňce LiFePO4? 

V úvahu připadají tři možná uspořádání, která mohou vést k AFM uspořádání: a) 

magnetické momenty Fe1 a Fe2 jsou paralelní (↑↑) a s nimi jsou antiparalelní (↑↓) 

magnetické momenty (↓↓) Fe3 a Fe4, toto uspořádání označíme AF1, b) uspořádání 

(Fe1↑↑Fe3)↑↓(F2↓↓Fe4) ozn. AF2 a c) uspořádání (Fe1↑↑Fe4)↑↓(F2↓↓Fe3) ozn. AF3. 

Pro DFT výpočty byl použit výměnný korelační funkcionál PBE podle práce [177]. 

Z výsledků DFT výpočtů (bez zahrnutí spin-orbitální interakce) plyne, že uspořádání 

AF2 má oproti dvěma zbývajícím minimální energii, naopak nejvyšší energie vychází 

pro uspořádání AF3. Ve výpočtech byly použity mřížové parametry z publikace 

Streltsova [164], tedy a = 10.332 Å, b = 6.010 Å a c = 4.692 Å, které se ale významně 

neliší od hodnot získaných strukturní analýzou našeho vzorku. Výsledky výpočtů jsou 

shrnuty v tabulce T.5.2. Na uspořádání AF2 bylo v LiFePO4 usuzováno již v práci 

Rousse ([168] a teoretické výpočty, které uspořádání AF2 také nasvědčují, lze nalézt 

v pracích [178], [179]).  

V tabulce T.5.2 jsou uvedeny i vypočtené odhady hyperjemných parametrů. Je patrné, 

že hodnoty Bhf jsou výrazně vyšší než experimentálně zjištěná hodnota (jsou 

„přeceněné“) z důvodu zanedbání dalších důležitých vlivů, jak bude diskutováno dále. 

Hodnoty Vzz jsou o cca 15% podceněné, což je ale vzhledem k velkému zjednodušení 

akceptovatelné a jedná se o obecnou vlastnost tohoto typu výpočtů. Hodnoty 

koeficientu asymetrie η jsou také podceněné oproti experimentu. 

 

Tab. T.5.2 Výsledky DFT výpočtů pro tři uvažovaná antiferomagnetická uspořádání 

AF1, AF2 a AF3, ΔEAF je energie elementární buňky (uvedená relativně ke 

konfiguraci s nejnižší energií), Bhf bylo vypočteno pouze se zahrnutím izotropní 

Fermiho kontaktní interakce. 

Uspořádání ΔEAF 

(meV) 

 Vzz 

(1021V/m2) 
η Bhf (T) 

AF1 35,9 14,2 0,61 32,7 

AF2 0,0 14,1 0,63 32,8 

AF3 65,1 13,1 0,55 31,4 

 

Modely AF1 a AF2 poskytly velmi blízké hodnoty hyperjemných parametrů, model 

AF3 se od nich mírně odlišuje. To ukazuje na malou citlivost EFG a příspěvku 

Fermiho kontaktní interakce k Bhf v různých modelech antiferomagnetického 

uspořádání (podobná zjištění jsou uvedena také v práci [179]).  
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Abychom dosáhli lepší shody výsledků výpočtů s experimentem, je třeba uvažovat pro 

ionty Fe obecně různé orientace hlavních os EFG tenzoru vzhledem k mřížkovým 

translačním vektorům a, b a c. Tato situace je zobrazena na obr. 5.10, kde jsou 

zakresleny všechny čtyři pozice Fe1 – Fe4 s vyznačením hlavních os EFG spolu se 

směry mřížkových translačních vektorů a, b a c. 

 

 

Obr. 5.10 Hlavní osy tenzoru EFG pro jednotlivé pozice iontů železa Fe1, Fe2, Fe3 a 

Fe4, zakreslené do odpovídajících oktaedrů (viz také obr. 5.2). Barevné označení 

jednotlivých složek Vxx, Vyy a Vzz, které je použito u Fe1, je zachováno i pro 

zbývající ionty. Délky vektorů odpovídají vzájemné relativní velikosti 

jednotlivých složek Vxx, Vyy a Vzz tenzoru EFG 

 

Dvojice poloh Fe1 a Fe2 resp. Fe3 a Fe4 mají vždy shodnou orientaci os EFG, které 

se od sebe pro obě dvojice liší. Osa Vzz je ve všech případech ve směru osy b a osy Vyy 

and Vxx leží vždy v rovině a-c, jsou ale od směrů a resp. c mírně odkloněny. Při Bext = 

0 jsou všechny ionty Fe z hlediska hyperjemných interakcí ekvivalentní. S Bext 

orientovaným podél osy b není orientace hlavních os tenzoru EFG podstatná, jelikož 

úhel θ = 0 [68]. V tomto případě jsou polohy Fe1 a Fe3, stejně jako Fe2 a Fe4 po 

dvojicích ekvivalentní, a to z důvodu diskutovaného výše u uspořádání AF2.  

Pokud však uvažujeme ještě obecnější situaci, kdy je Bext odkloněné od snadné osy 

magnetizace b, je výsledkem neekvivalence poloh Fe1-4 vzhledem k hyperjemným 

interakcím. 

Pokud do DFT výpočtu zahrneme spin-orbitální vazbu, lze nalézt směr snadné a 

nesnadné osy magnetizace. V tabulce T.5.3 jsou uvedeny výsledky tří výpočtů, ve 

kterých jsou postupně magnetizace ve směrech a, b a c, přičemž uvažujeme uspořádání 

AF2.  

Z výsledků výpočtů vyplývá směr snadné magnetizace [010], tedy ve směru 

krystalografické osy b, zatímco směr [001] ve směru osy c odpovídá směru nesnadné 

magnetizace. Tento výsledek je v dobré shodě s experimentálními výsledky i s údaji 

uvedenými v publikaci [157].  
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Tab. T.5.3 Výsledky výpočtu snadné/nesnadné osy magnetizace se zahrnutou spin-

orbitální interakcí. První sloupec (MM) označuje směr, s nímž je magnetizace 

kolineární, ΔEeh je celková relativní energie elementární buňky vztažená 

k uspořádání s nejnižší energií, ml je orbitální příspěvek k magnetickému 

momentu. Bhf zahrnuje kromě Fermiho kontaktní interakce i vliv orbitálního a 

spinového dipolárního příspěvku [180]. 

MM 
ΔEeh 

(meV) 

Vzz 

(1021V/m2) 
η ml (µB) Bhf (T) 

[100] 4,55 14,0 0,65 0,08 30,5 

[010] 0,00 14,1 0,63 0,11 11,7 

[001] 9,19 14,1 0,62 0,03 43,3 

 

Dále z výpočtů plyne, že zahrnutím spin-orbitální interakce jsou jen velmi málo 

ovlivněny hodnoty Vzz a koeficientu asymetrie η. Naopak Bhf je na započítání spin-

orbitální interakce velmi citlivé a závisí také silně na směru magnetizace. Hodnota Bhf 

pro směr magnetizace [010] po započtení orbitálního magnetického momentu a 

dipolárního spinového příspěvku k Fermiho kontaktní interakci vychází z výpočtu Bhf 

~11,7 T, což je již hodnota dobře srovnatelná s experimentálním výsledkem Bhf ~ 12,4 

T (tab. T.5.1). 

Spinový magnetický moment iontů Fe ~ 3,49 µB vypočtený ve sféře v okolí atomového 

jádra (tzv. ‚muffin-tin‘), která obsahuje elektrony vnitřních elektronových slupek 

(‚core electrons‘), je hodnota blízká realitě, a to i vzhledem k tomu, že nebyla použita 

žádná dodatečná korekce zohledňující korelované 3d-elektrony iontů Fe (srov. např. 

[181]). Orbitální příspěvek ml k magnetickému momentu je poměrně malý, nejvyšší 

příspěvek 0,11 µB je pro směr snadné magnetizace. Když porovnáme energetický 

rozdíl (na iont Fe) mezi nesnadným a snadným směrem magnetizace s energií iontů 

Fe2+ (a s uvažovaným magnetickým momentem ~4 µB) v Bext, může dojít k vyrovnání 

energií až v externím magnetickém poli ~40 T. Z toho můžeme usuzovat, že 

k vychýlení magnetizace ze snadného směru může dojít až ve vysokých externích 

magnetických polích Bext~40 T, což ilustruje velkou magnetickou anizotropii iontu Fe 

v LiFePO4 . Tento výsledek je v dobré shodě s relativně malým středním vychýlením, 

které vyplynulo z vyhodnocení Mössbauerova spektra změřeného v externím 

magnetickém poli Bext=6 T, které je ještě hluboko pod hodnotou potřebnou pro 

podstatné vytočení magnetických momentů ze snadného směru magnetizace.  
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5.6 Shrnutí výsledků 

Krystalová struktura a magnetické vlastnosti práškového vzorku LiFePO4 byly 

experimentálně proměřeny pro ověření kvality vzorku s výsledky dobře srovnatelnými 

s hodnotami uváděnými v literatuře. Vzorek byl jednofázový, bez příměsí. 

Z výsledků Mössbauerovy spektroskopie v teplotním rozsahu 4,2 – 60 K byly určeny 

hyperjemné parametry a jejich teplotní závislosti. Zjištěné hodnoty hyperjemných 

parametrů a Néelovy teploty jsou ve shodě s výsledky předchozích prací. 

Přiložení externího magnetického pole na vzorek při teplotě kapalného helia vedlo 

k slabému odklonění magnetických momentů Fe od krystalografického směru b, což 

je snadný směr magnetizace. Protože tato (střední) odchylka je velmi malá, lze 

usuzovat na silnou magnetokrystalovou anizotropii. Rozšíření distribuce efektivního 

magnetického pole Beff na jádrech Fe do intervalu 6 až 19 T ukazuje, že Bext se 

vektorově sčítá s náhodně orientovaným hyperjemným polem v práškovém vzorku.  

Z výsledků teoretických výpočtů pro LiFePO4 plyne, že na hodnotě hyperjemného 

pole na jádrech iontů Fe kromě Fermiho kontaktní interakce významně podílejí i 

orbitální magnetické momenty a dipolární příspěvek. Můžeme tedy usuzovat na silnou 

anizotropii hyperjemného magnetického pole. Výsledky teoretických výpočtů 

potvrdily experimentálně určené snadné směry magnetických momentů iontů Fe. 

Teoretické výpočty magnetického uspořádání a hyperjemných parametrů LiFePO4 

umožňují v kombinaci s experimentálními daty detailnější interpretaci výsledků. Je 

proto vhodné využívat je jako další z metod doplňujících a rozšiřujících obvyklé 

způsoby evaluace mössbauerovských spekter. 

 

Bližší informace lze nalézt v publikaci: 

T. Kmječ, J. Kohout, M. Dopita, M. Veverka, J. Kuriplach, „Mössbauer Spectroscopy 

of Triphylite (LiFePO4) at Low Temperatures", Condens. Matter, roč. 4, č. 4, s. 86, 

říj. 2019, doi: 10.3390/condmat4040086 
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6 Závěr 

Cílem předkládané práce bylo u vybraných multiferoických látek určit pomocí 

hyperjemných interakcí fázové přechody, a to jak strukturní, tak magnetické, včetně 

typu uspořádání magnetických momentů iontů železa. K tomu bylo využito 

hyperjemných parametrů určených v široké oblasti teplot z Mössbauerovských spekter 

izotopu 57Fe, v některých případech s podporou výsledků NMR a dalších lokálních 

experimentálních metod (XAS). 

Mössbauerova spektroskopie jako vysoce citlivá lokální metoda byla zvolena proto, 

aby bylo možno studovat chování vybraných látek na lokální atomové úrovni, určit 

distribuci kationtů v krystalových pozicích, a zjistit, zda jsou ve struktuře rozmístěny 

náhodně nebo zda dochází k jejich shlukování, případně podle jakých zákonitostí. 

V další fázi byly tyto výsledky porovnány s dalšími metodami, které studují převážně 

jevy a vlastnosti středované na úrovni celého (studovaného, ozářeného) objemu, jako 

jsou metody měření magnetických vlastností a rentgenová či neutronová difrakce.  

Jako základní charakterizační metody byly využity rentgenová prášková difrakce pro 

určení struktury, XRF, SEM (EDS) a AAS pro ověření chemického složení vzorků. 

V rámci této práce byly studovány následující systémy vzorků: 

- sloučeniny s perovskitovou strukturou Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x = 0 až 1; 

- sloučenina s perovskitovou strukturou Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 s různým stupněm uspořádání 

iontů Fe a Sb v B-polohách, která je analogická se sloučeninou PFN; 

- sloučenina BaYFeO4, která je multiferoikem II. druhu dle Khomského a jeví velmi 

zajímavé nekolineární uspořádání magnetických momentů v oblasti nízkých teplot; 

- sloučenina LiFePO4 obsahující dvojmocné železo, která se jeví jako potenciální 

multiferoikum a je velmi slibná z hlediska aplikačního pro použití v nových typech 

akumulátorů. 

6.1 Shrnutí experimentálních výsledků 

6.1.1 Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1 

Podařilo se připravit kvalitní téměř jednofázové polykrystalické vzorky 

Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1 obohacené izotopem 57Fe na 20%. 

Z experimentálních výsledků vyplývá, že rozdělení atomů Fe a Nb v B-pozicích 

perovskitové struktury ve vzorcích obsahujících olovo není zcela náhodné a dochází 
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k tvorbě mikroskopických klastrů obsahujících lokálně buď převážně Fe nebo 

převážně Nb. Příměs Ba tyto klastry bohaté na železo narušuje a tím s jeho rostoucí 

koncentrací klesá teplota přechodu do magneticky uspořádaného stavu. Ve vzorku 

BFN bez olova se rozdělení atomů Fe a Nb v mříži blíží náhodnému. 

 

 

Obr. 6.1 Magnetický fázový diagram Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3, x=0 – 1. TD teplota 

vymizení dubletu v Mössbaurovském spektru, TS teplota vymizení sextetu, TN 

Néelova teplota, TG1 teplota počátku formování spinového skla, TG2 teplota 

ukončení přechodu vzorku do stavu spinového skla. Prázdné kosočtverce jsou data 

převzatá z prací [109], [110] pro srovnání: fialové prázdné kosočtverce – přechod mezi směsí 

AFM fáze + paramagnetického stavu (PM) /vpravo od bodů) a AFM + SAF (SAF – 

superantiferomagnetické usp. – vlevo od bodů), černé prázdné kosočtverce označují přechod 

mezi PM a AFM stavem, červené prázdné kosočtverce pak mezi AFM+SAF a AFM+spinovým 

(klastrovým) sklem. 

 

Za jeden ze stěžejních výsledků celé práce lze považovat doplnění magnetického 

fázového diagramu pro Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 pro x = 0 – 1, tedy v celém rozsahu 

mísení Pb a Ba (obr. 6.1) z výsledků získaných z měření magnetických vlastností, 

NMR a Mössbauerovy spektroskopie. 
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6.1.2 Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 

Ve vzorcích PFS, charakterizovaných efektivním parametrem uspořádání atomů Fe a 

Sb v oktaedrických B-polohách perovskitové struktury na dlouhou vzdálenost seff, byl 

pomocí Mössbauerovy spektroskopie, která je citlivá na uspořádání na krátkou 

vzdálenost, určen podíl uspořádané fáze jako poměr integrální intenzity singletní a 

dubletní složky ve spektru. Z porovnání experimentální závislosti podílu uspořádané 

fáze na efektivním parametru uspořádání seff  s teoretickým modelem, který byl 

vytvořen za předpokladu náhodného uspořádání „antisite“ defektů (Fe<-> Sb), je 

možné usuzovat, že při uspořádání iontů Fe a Sb musí v B-podmříži perovskitové 

struktury docházet k tvorbě 2D vrstevných poruch nebo ke vzniku 3D (nano)klastrů. 

Pro vybraný vzorek PFS s efektivním parametrem uspořádání seff ~ 0,77(3) byly 

provedeny experimenty neutronové práškové difrakce a Mössbauerovy spektroskopie 

v široké oblasti teplot (4,2 K – 300 K). Z mösbauerovských spekter byly určeny 

teplotní závislosti hyperjemných parametrů. Na teplotní závislosti isomerního posunu 

se v intervalu teplot ~160-190 K projevila anomálií změna krystalové struktury 

z kubické na tetragonální. Ve stejné oblasti došlo i k rozštěpení singletní komponenty 

příslušející uspořádané fázi s lokální kubickou symetrií v okolí iontů Fe na dublet 

s malým kvadrupólovým štěpením, což potvrzuje malou distorzi mříže, která odpovídá 

snížení krystalové symetrie z kubické na tetragonální ve shodě s výsledky neutronové 

difrakce. Druhá složka ve spektru, reprezentovaná i při pokojové teplotě dubletem, 

odpovídající neuspořádané fázi, v níž Fe nemají mezi svými nejbližšími sousedy 

pouze Sb, nebyla změnou krystalové struktury významně dotčena. Pod TN ~ 30 K je 

spektrum tvořeno dvěma sextety, které lze připsat analogicky uspořádané, resp. 

neuspořádané fázi ve vzorku. Výsledky měření při teplotě kapalného helia v externím 

magnetickém poli vyloučilo feromagnetické nebo ferimagnetické uspořádání 

magnetických momentů, což je v souhlasu s výsledky neutronové difrakce. Kombinací 

výsledků Mössbauerovy spektroskopie a neutronové difrakce bylo určeno, že 

uspořádání magnetických momentů železa v PFS je pod TN antiferomagnetické s 

propagačním vektorem q = (½, ½, 0) a magnetickými momenty Fe orientovanými 

paralelně a antiparalelně podél směru typu [1,1,1]. Určitý nesoulad ve velikostech 

magnetických momentů iontů Fe3+, určených pomocí neutronové difrakce a 

Mössbauerovy spektroskopie při teplotě kapalného helia, lze vysvětlit vznikem Fe 

klastrů, jejichž výsledné magnetické momenty jsou zamrzlé s náhodnou orientací ve 

stavu spinového skla. 
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6.1.3 BaYFeO4 

Oproti předchozím pracím (např. [142], [153]) jsme měli možnost studovat fázově 

čistou multiferoickou sloučeninu BaYFeO4. Pomocí měření magnetických vlastností 

byly ve shodě s předchozími pracemi nalezeny přechody do dvou typů 

antiferomagnetických uspořádání, při teplotě TN1 ~ 50 K do stavu vln spinové hustoty 

(SDW) a při poklesu pod teplotu TN2 ~ 35 K do AFM uspořádání s cykloidální 

strukturou (CSS), přičemž druhý zmiňovaný přechod je spojen se vznikem elektrické 

polarizace indukované spinovým uspořádáním. Při teplotě TG ~ 17 K byl identifikován 

přechod do stavu spinového skla, kdy skelná fáze koexistuje s CSS AFM fází.   

Z výsledků Mössbauerovy spektroskopie byly určeny hyperjemné parametry obou 

neekvivalentních poloh iontů Fe v BaYFeO4 v širokém intervalu teplot a při zvolených 

teplotách byly detailně prostudovány změny v uspořádání magnetických momentů 

vlivem externího magnetického pole.  

Z výsledků experimentů lze usuzovat na paramagnetické uspořádání nad teplotou TN1, 

avšak ve shodě s výsledky měření magnetických vlastností s částečně existujícím 

magnetickým uspořádáním na krátkou vzdálenost (vznikem „superparamagnetických“ 

klastrů).  

Mezi teplotami TN1 a TN2 se SDW AFM uspořádání ve spektrech projevilo širokou 

distribucí hyperjemného magnetického pole, což vylučuje možnost vzniku SDW 

uspořádání složením dvou cykloid s opačnou chiralitou, jak navrhuje [150]. Pod 

teplotou TN2 uspořádání CSS AFM umožňuje ve spektru rozlišení sextetů 

příslušejících oktaedrické a pyramidální poloze iontů Fe3+ v krystalové struktuře 

BaYFeO4. 

V oblasti nízkých teplot, kde je již vyvinuta fáze spinového skla koexistující s CSS 

AFM fází, bylo pomocí experimentů v externích magnetických polích možné 

pozorovat stáčení magnetických momentů iontů Fe3+ do směru externího pole. Z toho 

lze usuzovat, že magnetické momenty iontů Fe3+ v pyramidálních polohách musí být 

větší než momenty v oktaedrických polohách BaYFeO4. 

6.1.4 LiFePO4 

Z výsledků Mössbauerovy spektroskopie LiFePO4 v teplotním rozsahu 4,2 – 60 

K byly určeny hyperjemné parametry a jejich teplotní závislosti. Zjištěné hodnoty 
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hyperjemných parametrů a Néelovy teploty jsou ve shodě s výsledky předchozích 

prací. 

Přiložení externího magnetického pole na vzorek při teplotě kapalného helia vedlo 

k slabému odklonění magnetických momentů Fe od krystalografického směru b. 

Protože tato (střední) odchylka je velmi malá, lze usuzovat na silnou 

magnetokrystalovou anizotropii. Rozšíření distribuce efektivního magnetického pole 

Beff na jádrech Fe do intervalu 6 až 19 T ukazuje, že Bext se vektorově sčítá s náhodně 

orientovaným hyperjemným polem v práškovém vzorku.  

Z výsledků teoretických výpočtů pro LiFePO4 plyne, že na hodnotě hyperjemného 

pole na jádrech 57Fe kromě Fermiho kontaktní interakce významně podílejí i orbitální 

magnetické momenty a dipolární příspěvek. 

Teoretické výpočty magnetického uspořádání a hyperjemných parametrů LiFePO4 

umožňují v kombinaci s experimentálními daty detailnější interpretaci výsledků. Je 

proto žádoucí využívat je jako další z metod doplňujících a rozšiřujících obvyklé 

způsoby evaluace mössbauerovských spekter. 

6.2 Metodický přínos předkládané práce 

Za významný příspěvek předkládané práce pro laboratoř Mössbauerovy spektroskopie 

můžeme považovat konstrukci, ověření funkce a experimentální nasazení palcového 

kryostatu využívajícího jako chladicí medium kapalný dusík. To umožnilo detailnější 

proměření teplotních závislostí hyperjemných parametrů výše uvedených vzorků 

zvláště v teplotní oblasti mezi teplotou varu kapalného dusíku a pokojovou teplotou, 

kde je provoz lázňových kryostatů s kapalným He již problematický, a to vedle velké 

spotřeby kapalného helia také kvůli vibracím vyvolaným jeho varem. 

Za další významný přínos práce z hlediska metodického lze považovat lepší provázání 

charakterizačních metod s prací v laboratoři, zvláště pak metod pro stanovení 

chemického složení vzorků, jako je XRF, SEM EDS, AAS. Důležité také bylo ověření, 

nakolik složité je určení skutečného chemického složení konkrétních připravených 

vzorků, jemuž je zapotřebí věnovat patřičnou pozornost před vlastním studiem 

fyzikálních jevů. 



  

 - 158 - 

6.3 Výhled do budoucna 

Studium multiferoických látek je stále důležité z hlediska přínosu k základnímu 

výzkumu i jako systémů s vysokým aplikačním potenciálem. Mössbauerova 

spektroskopie izotopu 57Fe má jako lokální metoda stále možnost vnést do něj řadu 

inspirativních výsledků.  

Z hlediska Mössbauerovy spektroskopie se výhledově jako velmi nadějné jeví 

například experimentální možnosti studia magneto-elektrické vazby umístěním vzorků 

do volitelného externího elektrického pole během měření, a to i za nízkých teplot. 

Zvláště zajímavá by tato měřicí konfigurace mohla být pro měření multiferoik II. 

druhu, jako je studované BaYFeO4, kde je magnetoelektrická vazba zpravidla silně 

svázaná s magnetickým uspořádáním. 

Další oblastí, kde je řada otázek otevřených, jsou oblasti studia látek spojených 

s ukládáním elektrické energie, kam patří i v práci studované LiFePO4. Mössbauerova 

spektroskopie může přímo a lokálně sledovat změny valence iontů Fe, přičemž tyto 

změny jsou v akumulátorech spojeny s vybíjecími a nabíjecími procesy. Proto by se 

autor chtěl v budoucnu podrobněji věnovat studiu různých konfigurací látek 

v katodách, anodách a elektrolytu modelových akumulátorů, volbě různých postupů 

nabíjení a vybíjení a sledování těchto procesů Mössbauerovou spektroskopií „in-situ“.  
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10 Seznam použitých zkratek symbolů 

Pro veličiny související s Mössbauerovou spektroskopií byla pokud možno důsledně 

použita notace, uvedená v dokumentu „Recommendations on Nomenclature and 

Conventions for Reporting Mössbauer Data“ (1995) a v jeho novelizaci „New 

recommendations for nomenclature and the reporting of Mössbauer data“ (2002), které 

vydala IBAME (the International Board on the Applications of the Mössbauer Effect). 

Tyto dokumenty byly zahrnuty jako závazné do dokumentů IUPAC (The International 

Union of Pure and Applied Chemistry), komise 1.1 (on Physico-Chemical Symbols, 

Terminology and Units) a komise 1.5 (on Molecular Structure and Spectroscopy), 

sekce Fyzikálně-chemická. Oba zmíněné dokumenty jsou dostupné on-line na adrese 

http://ibame.org/?q=node/14 (11. 05. 2021). 

 

10.1 Seznam zkratek 

A.C.S. grade – označení čistoty chemikálií, odpovídá požadavkům „American 

Chemical Society Committee on Analytical Reagents“. Specifikace pro 

jednotlivé chemikálie jsou uvedeny v katalogu „ACS Reagent Chemicals 

Ninth Edition“. Blíží se označení p.a., které se užívá u nás. 

AAS – atomové absorpční spektroskopie 

BFN – sloučenina Ba(Fe0,5Nb0,5)O3 

CEMS, CXMS – odrazové (reflexní) metody měření v Mössbauerově spektroskopii, 

CEMS – využívá snímání konverzních elektronů, CXMS – konverzního 

rentgenového nebo γ-záření 

CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill sekvence) - pulzní sekvence při NMR měřeních 

CSS AFM – antiferomagnetické uspořádání tvořené cykloidálním spinovým 

uspořádáním  

EFG tenzor (Electric Field Gradient tenzor) – tenzor gradientu elektrického pole 

EXAFS – Extended X-ray Absorption Fine Structure – jedna z metod XAS 

FC – teplotní závislosti suscebtility/magnetizace měřená v nenulovém externím 

magnetickém poli za chlazení vzorku (field-cooled) 

ICP – emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ve spojení 

s atomovou/optickou emisní spektroskopií (AES/OES, s hmotnostní 

spektrometrií (MS) 

NMR – jaderná magnetická rezonance 

p.a. – označení čistoty chemikálií, „pro analýzu“, obsah základní látky se pohybuje 

obvykle mezi 99,0 – 99,8 %, fyzikální vlastnosti odpovídají literárním 

údajům, jednotlivé nečistoty jsou přítomny jen v tisícinách procenta, látka 

nesmí obsahovat mechanické nečistoty 

P25B75FN – odpovídá vzorku Pb0.25Ba0.75Fe0.5Nb0.5O3 (tedy x = 0,75), analogicky 

pro ostatní vzorky série 

PFN – sloučenina Pb(Fe0,5Nb0,5)O3 

PFS - sloučenina Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 

RT – pokojová teplota, 296 K  

SDW AFM – antiferomagnetické uspořádání tvořené vlnami spinové hustoty 

SEM – elektronová skenovací (rastrovací) mikroskopie 

http://ibame.org/?q=node/14%20(11
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SEM EDS – elektronová mikroskopie s elektronovou mikrosondou pro určování 

prvkového složení 

SEM, BSE režim – pozorování vzorku v SEM pomocí odražených elektronů, odráží 

prvkové složení povrchu, těžší prvky (s vyšším číslem Z) poskytují jasnější 

obraz 

SEM, SE režim – pozorování vzorku v SEM pomocí sekundárních elektronů, odráží 

převážně reliéf povrchu 

SQUID – supravodivý kvantový interferenční detektor 

XANES – X-ray Absorption Near-Edge Structure – jedna z metod XAS 

XAS – rentgenová absorpční spektroskopie 

XRD – rentgenová difrakce, v této práci výhradně na práškových vzorcích 

XRF – rentgenová fluorescenční analýza, v této práci výhradně energiově disperzní 

(ED energiově disperzní, WD vlnově disperzní) 

ZFC – teplotní závislosti suscebtility/magnetizace měřená v nulovém externím 

magnetickém poli za chlazení vzorku (zero-field-cooled) 

 

10.2 Seznam symbolů, označení a značek  

(jdou zachycena jen ty, které se v textu vyskytují opakovaně spolu s jednotkami, 

jednorázově užité symboly jsou vysvětleny na místě použití): 

  – potenciál elektrického pole 

ΔX – označuje distribuci příslušné veličiny X, například hyperjemného 

magnetického pole Bhf 

µeff - efektivní magnetický moment 

µN – jaderný magneton 

A – nukleonové číslo (též hmotové číslo nebo hmotnostní číslo), celkový počet 

nukleonů v atomovém jádře daného nuklidu, rozlišuje různé izotopy daného 

chemického prvku (57Fe). 

a, b, c – označení krystalografických os, někde použito x, y, z 

B – magnetická indukce, T (v některých případech je použit 1 Oe, 1 T = 10000 Oe) 

Bdip – dipolární pole 

Beff – efektní magnetické pole na jádře, vektorový součet (Bhf + Bext) 

Bext – externí magnetické pole 

Bhf – hyperjemné magnetické pole na jádře 

BS – Brillouinova funkce 

C - Curie-Weissova konstanta  

c – rychlost světla ve vakuu 

d0 – medián ekvivalentního průměru zrna 

dekv – střední ekvivalentní průměr zrna  

dhkl – mezirovinná vzdálenost 

E – intenzita elektrického pole, V·m-1 

e – náboj elektronu ~1,602.10-19V 

E0 – energie γ-kvanta 

f – Mössbauerovský bezodrazový faktor – koeficient pravděpodobnosti vzniku 

bezodrazové emise/absorpce 

FS, FD – integrální intenzita (tj. poměrná část plochy) singletu resp. dubletu v 

mössbauerovském spektru 

gN – jaderný Landého faktor 

H – intenzita magnetického pole, A·m-1 
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ħ – Planckova redukovaná konstanta (ħ = 1,054.10-34
 Js = 6,58211.10-16 eVs) 

I – hlavní kvantové číslo jádra, index e značí excitovaný stav, g základní stav 

I1,6:I2,5:I3,4 – poměry čar v sextetu v mössbaurovském spektru 

Ixxx – intenzita příslušného difrakčního maxima v XRD nebo neutronové difrakci 

kB – Boltzmannova konstanta 

M – magnetizace  

M0 – magnetický moment při teplotě T = 0 K 

mI – magnetické kvantové číslo 

NA - Avogadrovo číslo 

P – elektrická polarizace, C·m-1 

Q – kvadrupólový moment jádra 

q – propagační vektor 

rg, re – poloměr jádra atomu v základním/excitovaném stavu 

rY – (Y – A, B, X) iontové poloměry kationtů A, B nebo aniontu X v perovskitové 

struktuře 

S – spinové kvantové číslo 

seff - (efektivní) parametr uspořádání iontů v B-polohách perovskitové krystalové 

struktury 

T – absolutní teplota 

t – Goldschmidtův toleranční faktor, který určuje podmínky pro formování 

perovskitového uspořádání 

TC – Curiova teplota, K 

TE – teplota ferolektrického uspořádání 

TN – Néelova teplota 

v – rychlost pohybu zářiče v pohybovém zařízení Mössbauerova spektrometru 

Vxx, Vyy, Vzz – hlavní složky EFG tenzoru 

Z – celkový náboj jádra nebo také protonové číslo, jednoznačně definuje chemický 

prvek, určuje pořadí prvku v Mendělejevově periodické tabulce (26Fe). 

γ – gyromagnetický poměr 

Γ – přirozená šířka spektrální čáry (pro 57Fe  Γ ~ 4,7.10-9 eV) 

δ – izomerní posun 

δexp – izomerní posun změřený experimentálně 

δSOD – izomerní posun II. řádu 

ε0 – permitivita vakua  

η – parametr asymetrie tenzoru EFG 

Θ - Weissova teplota 

θD – Mössbauerova (Debyeova) teplota 

μ0 – permeabilita vakua 

τ – doba života, např. excitovaného stavu jádra, jaderné hladiny apod. 

χm - magnetická susceptibilita 

  elektronová hustota v místě jádra – 2׀ψ(0)׀
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