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Skład chemiczny i budowa krystaliczna ferrytu barowego

Ferryty (żelaziany) są chemicznymi związkami tlenku żelazowego Fe2O3 z tlenkami
metali MeO, gdzie Me-Ba2*,Cd2\ Co2\ Cu2\Fe2-,Mg2-,Mn2\Ni2\Zn2 lub Li'*+Fe3"
Ferryt barowy (BaO.6Fe2O3=BaFe12O„) należy do grupy ferrytów o strukturze heksa-
gonalnej (heksaferrytów) złożonych całkowicie lub częściowo z elementów struktury minerału
magnetoplumbitu Na każdą komórkę elementarną przypadają 2 jony Ba2*, 24 jony Fe3+ i 38
jonów O2'. Komórkę elementarną ferrytu barowego BaFe12O„ (oznaczanego symbolem M)
można podzielić pod względem krystalograficznym na bloki oznaczane symbolami RSR'S"
(blok S jest blokiem o strukturze minerału spinelu [ 1 ], bloki R' i S* powstają przez obrót
bloków R i S o 180° wokół osi c) lub B,S4B,"S4" lub M,M,' [1,2]

W komórce elementarnej ferrytu barowego znajduje się 10 płaszczyzn tlenowych
Ułożone w płaszczyznach jony tlenu tworzą wierzchołki tetraedru, oktaedru i bipiramidy
trygonalnej W ich środku znajdują się jony żelaza. Jony tlenu tworzą gęsto upakowaną sieć
regularną a jony metalu znajdują się w położeniach międzywęzłowych [3]

Widma rezonansowe ferrytu barowego

W celu zbadania pól lokalnych na jądrach "Fe wchodzących w skład struktury ferrytu
barowego BaFel2O,, dokonano pomiarów amplitudy echa spinowego w funkcji częstotliwości
w temperaturach ciekłego helu (4.2 K) i ciekłego azotu (77 K). Pomiary wykonano przy
użyciu impulsowego spektrometru Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (JRM) [4], stosując
dwuimpulsową sekwencję echa spinowego Moc i czasy trwania radioimpulsów zostały
wyznaczone w próbnych seriach pomiarowych poprzez uzyskanie maksymalnej amplitudy
echa spinowego dla jednej z wyznaczonych częstości rezonansowych W celu poprawienia
stosunku sygnału do szumu wielokrotnie akumulowano sygnał echa spinowego Uzyskane
widma rezonansowe normalizowano do maksymalnej amplitudy echa spinowego (wyrażonej
w dowolnych jednostkach)
Widma rezonansowe jąder izotopu żelaza 37Fe w ferrycie barowym otrzymano na podstawie
pomiarów amplitudy echa spinowego w funkcji częstości w zakresie od 58 0 do 78.0 MHz.
Podczas pomiarów dokonywanych dla próbki zanurzonej w ciekłym helu (4.2 K) stosowano
następującą sekwencję radioimpulsów : Tl=l 4 us, TD=25.0 us, T2=l 6 \xs, TR=4.0 us,
liczba akumulacji N=100 W temperaturze ciekłego azotu (77 K) parametry sekwencji
impulsów pola w cz. były następujące : Tl =1 2 u.s, TD=20 0 u,s, T2=1.6 us, TR=1 0 ^s a
liczba akumulacji N=400 Zarejestrowane w tych temperaturach widma rezonansowe są
przedstawione na rysunku 1.

m



a) Temperatura 4.2 K.
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Rys I Widma rezonansowe ferrytu BaFe,2O„ zarejestrowane w temperaturach
a) ciekłego helu (4.2 K)
b) ciekłego azotu (77 K).

Przyporządkowanie linii rezonansowych różnym podsieciom krystalicznym

Jony FeJ' w ferrycie barowym są umieszczone w pięciu krystalograficznie i magnetycznie
nierównoważnych podsieciach.

Wśród nierównoważnych krystalograficznie położeń jonów Fe5" tworzących sieci
przestrzenne można wyróżnić : trzy różne sieci oktaedryczne, jedną sieć tetraedryczną i jedną
sieć bipiramidalną [3] Sieć bipiramidalną stanowią położenia jonu żelaza otoczone przez pięć
jonów tlenu tworzących bipiramidę trygonalną, którą można rozpatrywać jako dwa tetraedry
o wspólnej ścianie leżącej w płaszczyźnie zwierciadlanej [5]

Analizując widma rezonansowe można zauważyć, że występują w nich wyraźnie
cztery linie oznaczone literami A, B, C i E oraz nakładająca się na linię E piąta linia D.
Częstości rezonansowe poszczególnych podsieci magnetycznych (linii A, B, C, D i E) wraz z
oszacowanymi błędami są wypisane w Tabeli I.
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Tabela I Częstości rezonansowe różnych podsieci magnetycznych w ferrycie BaFcl2O„

Linia

A
B
C
D
E

Temperatura 4.2 K
Częstość v*Av[MHz]

S9.2±0.2
70.2±0.2
72.6±0.2
76.2±0.2
76.6±0.2

Temperatura 77 K

Częstość v±Av[MB2]

59.2±0.2
69.2±0.2
72.0±0.2
75.6±0.2
76.0±0.2

W celu wyznaczenia zwrotów momentów magnetycznych poszczególnych podsieci,
poddaje się próbkę działaniu zewnętrznego jednorodnego pola magnetycznego Kierunek
łatwego namagnesowania obiera się wzdłuż kierunku przyłożonego pola magnetycznego, tak
aby oś podłużna próbki pokrywała się z osią cewki nadawczo-odbiorczej i była prostopadła do
kierunku przyłożonego pola [6], Ponieważ pole nadsubtelne działające na jądra "Fe jest
skierowane przeciwnie względem momentu magnetycznego podsieci w której umieszczone są
jądra, zmniejszenie częstości rezonansowej oznacza równoległą orientację momentu magne-
tycznego względem kierunku przyłożonego pola magnetycznego Zwiększanie częstości
rezonansowych wskazuje na antyrównoległą orientację momentów magnetycznych i
zewnętrznego pola magnetycznego [5], Przesunięcia linii rezonansowych w ferrycie barowym
pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego pozwalają na określenie
rodzaju jąder biorących udział w rezonansie [6], Ponieważ to przesunięcie wynosi przy
maksymalnej indukcji zewnętrznego pola magnetycznego około 1 MHz, można z całą
pewnością powiedzieć, że sygnał pochodzi od jąder żelaza "Fe.

Wyznaczone wcześniej częstości rezonansowe stanowią podstawę do określenia
wartości lokalnych pól magnetycznych na jądrach żelaza zajmującego w strukturze ferrytu
barowego i innych ferrytów heksagonalnych różne i merównoważne położenia krystalo-
graficzne. Różne otoczenia kationów metalicznych prowadzą do wystąpienia w heksa-
ferrytach różnych podsieci magnetycznych, których liczba wzrasta w szeregu ferrytów :
BaFe,2O,,, Z ^ B a ^ e , ^ , Co2Ba3Fe2404, U)

Pola lokalne w ferrycie BaFe1JO1J

W określonej temperaturze, częstość JRM zależy od średniej wartości pola lokalnego
[8] i wynosi v=y/27t <BLOK> , gdzie <BL0K>=BN-(Bo-BD) , tzn na pole lokalne składają się
pole nadsubtelne BK , zewnętrzne Bo i dipolowe BD [4]

Przesunięcie linii rezonansowych ku niższym częstościom wraz ze wzrostem tempe-
ratury od 4.2 K do 77 K, powoduje redukcję wartości pól lokalnych w ferrycie barowym
średnio o 4 2 kGs.

Położenia krystalograficzne jonów żelaza znajdujących się w pięciu podsieciach
magnetycznych, orientacje momentów magnetycznych poszczególnych podsieci oraz wartości
pól lokalnych na jądrach "Fe podane są w poniższej Tabeli II



Tabela II Pozycje krystalograficzne jonów żelaza w podsieciach, ich otoczenia, zwroty
momentu magnetycznego oraz wartości pól lokalnych w ferrycie BaFer2O„
w temperaturach 4.2 K i 77 K.

Pozycja
krystalograficzna

2 ł v

12A„

2« V 1
4/vi

Otoczenie
jonu "Fe

bipiramida
oktaedr
tetraedr
oktaedr
oktaedr

Zwrot momentu
magnetycznego

w górę
w górę
w dół

w górę
w dół

Temperatura
4.2 K

B .^AB
[kGsl

429±1.5
508±1.5
526±1.5
552±1.5
554±1.5

Temperatura
77 K

B .±AB
[kGs]

429±1.5
501±1.5
S21±1.5
547±1.0
55041.5

Położenia krystalograficzne 2/>v , \2kvl, 4/^., 2a^ i 4/vl odpowiadają odpowiednio liniom A,
B, C, D i E [3,6],

Sieci C i D zawarte wewnątrz bloku spinelu S, odpowiadają sieciom A i B spineli oraz
mają taką samą ilość i rodzaj jonów metalu za najbliższych sąsiadów jak w przypadku sieci w
strukturze spinelu. Jony w sieci B leżą na granicy bloków R i S, podczas gdy jony w sieciach
A i E znajdują się całkowicie wewnątrz bloku R [6]

Pole lokalne jonów oktaedrycznych w podsieci B jest słabsze niż dla jonów w
podsieciach oktaedrycznych D i E. Pole w podsieci D jest porównywalne z polami sieci
oktaedrycznych ferrytów NiFe2O4 (557 kGs) i CoFe2O4 (550 kGs) [4].

Oktaedry utworzone przez jony tlenu w sieci B są zniekształcone tak, że dwa jony
tlenu leżą w odległości tylko 1.93 A od siebie w porównaniu z przeciętną odległością równą
około 1.99 A dla sieci D i 2 02 A dla sieci E. Ponieważ średnia odległość między jonami tlenu
w sieci B wynosi około 2.02 A, niska wartość superwymiennego pola nadsubtelnego w tej sieci
może być spowodowana przez słabe pole molekularne, gdyż w sieci B istnieją tylko trzy
wiązania tetraedryczne w porównaniu z sześcioma w podsieci D [4].

Pole nadsubtelne w sieci C jest porównywalne z polami sieci tetraedrycznych w
ferrytach NiFe2O4 (513 kGs), CuFe2O4 (508 kGs) i CoFe2O4 (511 kGs) dla temperatury 4.2 K
[4,5]

Jon żelaza w podsieci A posiada symetrię bipiramidy trygonalnej. Bliskość leżących w
płaszczyźnie jonów tlenu sugeruje, że mogą one być silnie kowalencyjne, lecz wielkość pola
lokalnego dla sieci A jest znacznie niższa od 478 kGs w przypadku sieci tetraedrycznej YTG o
odległości tlenowej 1 88 A i niskiej wartości pola nadsubtelnego wywołanej przez
kowalencyjność [6]. Wyniki badań dynamicznych własności atomów żelaza znajdujących się
w bipiramidzie trygonalnej w zależności od temperatury zawiera praca [3]
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