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Povzetek
Titan oksinitridni [Ti(O,N)] nanopasovi kažejo vrsto nenavadnih fizikalnih lastnosti: (i) njihova
visoka električna upornost se zaradi nereda pri zasedenosti O/N mest povečuje z nižanjem
temperature, a kljub temu preidejo v superprevodno stanje s kritično temperaturo Tc = 2,6 K;
(ii) meritve magnetne susceptibilnosti v vzorcih z visoko stopnjo nereda nakazujejo
vzpostavitev šibke feromagnetne ureditve pod  120 K. Ti rezultati torej kažejo na
pomembno vlogo, ki jo igra nered pri stabilizaciji dveh medsebojno izključujočih elektronskih
stanj. Cilj mojega diplomskega dela je bil študij lokalnih elektronskih lastnosti Ti(O,N)
nanopasov preko meritev z elektronsko paramagnetno resonanco (EPR).
Ker se je pri prvih poskusih merjenja EPR signala na Ti(O,N) nanopasovih ugotovilo, da je
koncentracija paramagnetnih centrov zelo nizka, smo na površino Ti(O,N) nanopasov nanesli
tanek film 2,2–difenil–1–pikrihidrazil C18H12N5O6 (DPPH standarda), ki vsebuje značilne EPR
aktivne centre. Eksperimentalni del diplomskega dela je tako razdeljen na dva dela: (1)
strukturna karakterizacija vzorcev, ki vključuje elektronsko mikroskopijo in infra-rdečo
spektroskopijo ter (2) raziskovanje lokalnih magnetnih polj z EPR spektroskopijo. V prvem
delu smo uporabljena vzorca Ti(O,N) nanopasov ter TiN prah impregnirali z DPPH
standardom. Morfologijo dobljenih vzorcev smo proučevali z vrstično elektronsko
mikroskopijo, z infra-rdečo spektroskopijo pa smo potrdili, da je bil nanos DPPH filma na
Ti(O,N) nanopasove uspešen.
Vpogled v lokalne fizikalne lastnosti Ti(O,N) nanopasov smo pridobili z metodo EPR. Rezultati
kažejo, da se DPPH standard nanaša tako na površino kot tudi v pore Ti(O,N) nanopasov. Del
signala čuti lokalno dipolarno polje lokaliziranih paramagnetnih defektov. To polje se poveča
pod  120 K, kar kaže na to, da je morebitno feromagnetno urejanje povezano s prisotnostjo
tovrstnih paramagnetnih centrov na Ti(O,N) nanopasovih. V superprevodnih vzorcih smo
zaznali izrazit signal, ki je izhajal iz centrov znotraj por. Prisotnost takih centrov je verjetno
tudi razlog za izrazito znižanje kritične temperature v primerjavi s kristalnim TiN.
Predlagana metoda za študij lokalnih magnetnih polj v nanodelcih preko nanosa tankih
filmov DPPH standardov bi lahko bila zelo uporabna za celo vrsto novih nanomaterialov, ki
nimajo a priori EPR signala.

Predmetne oznake: titan oksinitridna nanostruktura, SEM mikroskopija, IR in Ramanska
spektroskopija, elektronska paramagnetna resonanca, lokalno magnetno polje.

Program in smer študija: fizika, pedagoška smer.
PACS: 75.15.Rn, 75.75.-c, 76.30.-v, 78.30.-j
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Abstract
Titanium oxynitride [Ti(O,N)] nanoribbons show a series of unusual physical properties: (i)
they have a high electrical resistance due to disorder through random O/N occupancy, which
increases with decreasing temperature, but it still abruptly suppressed below the critical
temperature, Tc, of 2.6 K due to the transition into the superconductive state; (ii)
measurements of magnetic susceptibility in samples with a high degree of disorder suggest
the creation of a weak ferromagnetic order below  120 K. These results suggest the
important role played by the disorder in the stabilization of two mutually exclusive
electronic states. It is the aim of this diploma to study the local electronic properties of
Ti(O,N) nanoribbons through measurements of electronic paramagnetic resonance (EPR).
Since the preliminary attempts to measure the EPR signal on the Ti(O,N) nanoribbons failed
it was concluded that the concentration of the paramagnetic centres is extremely low. Here
we deposit on the surface of the Ti(O,N) nanoribbons a thin film of 2,2–difenil–1–
pikrihidrazil C18H12N5O6 (DPPH standard), which has a characteristic EPR signal. The
experimental part of the thesis is divided into two parts: (1) a structural characterization of
the samples, which includes electron microscopy and infra–red spectroscopy and (2)
research of the local magnetic fields by EPR spectroscopy. In the first part, we used samples
of Ti(O,N) nanoribbons and TiN powder - both impregnated with DPPH standard. Using
scanning electron microscopy we studied the morphology of the obtained samples. With
infra–red spectroscopy we confirmed that the coating with the film DPPH on the
nanoribbons was successful.
We employ EPR spectroscopy to acquire insight into the local physical properties of Ti(O,N)
nanoribbons. The results demonstrate that the DPPH standard is deposited to both the
surface and the pores of Ti(O,N) nanoribbons. Part of the signal coming from the pores, feels
local dipolar field of localized paramagnetic defects. This field is increased below  120 K,
which indicates that eventual ferromagnetic ordering is correlated with the presence of such
localized paramagnetic centres on the Ti(O,N) nanoribbons. In the superconducting samples
we detected a distinctive signal, which derived from the centres within the pores. The
presence of such centers is probably also the reason for the pronounced reduction in the
critical temperature as compared to crystalline TiN.
The proposed method for study of local magnetic fields of the nanoparticles through the
application of thin films DPPH standard could be very useful method for a whole range of
new nanomaterials, which have no a priori EPR signal.

Key words: titan oxinitride nanostructure, SEM microscopy, IR and Raman spectroscopy,
electron paramagnetic resonance, the local magnetic field.
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1 UVOD
1.1 Nanostrukture na osnovi titana
1.1.1 Nanotehnologija
Nanotehnologija je interdisciplinarno področje raziskav, ki se vedno bolj uveljavlja tudi na
številnih področjih industrije: kemijska, tekstilna industrija, računalništvo, informatika,
transport, avtomobilska industrija, energetika, nasploh pa na področju obrambne dejavnosti
in farmacije. [1,2] Z njeno uporabo je mogoče izdelati lažje, hitrejše ter bolj občutljive
naprave, kjer nove funkcionalnosti izhajajo iz kvantno-mehanskih pojavov na nanometrski
skali. Gre torej za industrijsko uporabo nanotehnike (tehnični razvoj v nanometrskem
razsežnostnem nivoju – navadno velikosti od 1 do 100 nm). Fizikom pomeni nanotehnologija
predvsem poligon za kvantno mehaniko. Zanimajo jih predvsem elektronske, termične,
optične, mehanske in druge lastnosti v odvisnosti od razsežnosti nanomateriala, ki izhajajo iz
elektronskih in strukturnih lastnosti nanomaterialov.
Nanomaterial (kot so npr. ogljikove nanocevke, fulereni, kvantne nanopike, itd.) je snov, ki
vsebuje delce, ki imajo vsaj eno izmed dimenzij manjšo od 100 nm. Tako so
enodimenzionalne (1D) nanostrukture so tiste, ki imajo dve dimenziji v nanometrskem
področju (npr. širino in višino; to so npr. nanopasovi, nanocevke, itd), dvodimenzionalne (2D)
nanostrukture imajo eno dimenzijo na nano področju (npr. višina; to so lahko tanki filmi, itd),
in tridimenzionalne (3D) nanostrukture imajo na tem področju vse tri dimenzije (npr. razne
nanosfere, nanokocke, itd). Tovrstne nanostrukture tvori veliko različnih materialov (čisti
elementi, oksidi, nitridi, kovinski halogenidi in druge) [3-5]. 1D nanomateriale se npr. lahko
napravi s pomočjo različnih litografskih metod, lahko pa se tudi izkoristi preferenčno rast
nanokristalov vzdolž ene smeri. Ta druga možnost omogoča pripravo večjih količin
nanomaterialov. Na tak način je mogoče sintetizirati anorganske nanocevke ter nanopasove
iz številih oksidov SiO2, Al2O3, MoO3, WO3, ZrO2 in TiO2. [6] TiO2 nanostrukture so še posebej
zanimive, saj je TiO2 znan polprevodnik z energijsko režo okoli 3,2 eV [7], ki se zelo široko
uporablja v industriji.

1.1.2 TiO2 in titanatne nanostrukture
TiO2 je zaradi svojih polprevodniških lastnosti (po dopiranju pa lahko izkazuje tudi
feromagnetne lastnosti pri sobni temperaturi [8-11]) in kemijske stabilnosti izjemno
pomemben material za uporabo pri fotokatalizi, fotovoltaiki, v keramičnih materialih,
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polnilih (npr. v proizvodnji gum in plastičnih mas), površinskih premazih ali tankih nanosih na
steklene nosilce [12], pigmentih [13], zobnih pastah [14], biomedicinskih prevlekah, kot
barvilo v nekaterih materialih in v hrani (E 171) ter v kozmetiki (npr. kot UV filter v sončnih
kremah). [15-17] Ker pa je tudi zelo obetaven fotokatalitičen material [18], je pričakovati, da
bodo TiO2 materiali igrali pomembno vlogo pri reševanju številnih resnih okoljevarstvenih
izzivov [19-21].
Kako pretvoriti TiO2 prah v nanodelce že vrsto let predstavlja pomemben znanstveni in
tehnološki izziv. V zadnjem času sta se izoblikovali predvsem dve konkurenčni kemijski
metodi: hidrotermalna in sol-gel metoda. [22,23] Raziskovalci že več let intenzivno
raziskujejo možnosti sinteze TiO2 nanodelcev in njihove uporabe. [23-26] Ker dajejo
nanodelci, pripravljeni po hidrotermalnem postopku, boljše strukturne, morfološke in
fotokatalitične lastnosti, na Institutu Jožef Stefan (IJS) uporabljajo predvsem to metodo. Na
podoben način pridobijo tudi titanatne (t.i. trititanatne) nanostrukture s splošno kemijsko
formulo A2TinO2n+1 (A označuje vključene katione) [27]. Cilj raziskav je, da se z izboljšavo
fizikalnih in kemijskih lastnosti navedenih materialov, pridobijo nove lastnosti kot so:
temperaturna stabilnost, fotokatalitična prevodnost, fotoprevodnost, itd.

1.1.3 Fizikalne lastnosti Ti(O,N)
Za razliko od polprevodniškega TiO2 pa je TiO kovina. Je izredno trden in kemijsko odporen
material. V vidni in bližnji infrardeči (IR) svetlobi je prosojen ter ima visok lomni količnik, ki je
uporaben za razne interferenčne aplikacije. V preteklosti so uporabljali različne tehnike za
nanašanje tankih TiO filmov in narejenih je bilo precej študij njegovih dielektričnih in
električnih lastnosti. [28] Podobno je tudi TiN kovina in je tehnološko izredno pomemben
material predvsem zaradi visoke trdnosti in kemijske stabilnosti [29,30] – zato se ga nanaša v
obliki tankoplastnih prevlek na številna orodja. Tako TiO kot tudi TiN rasteta v ploskovno
centrirani kubični mreži (slika 1-1) s prostorsko skupino Fm3m. Mrežna konstanta je za TiN
aTiN = 4,2374 Å, medtem ko ima TiO malo manjšo osnovno celico aTiO = 4,177 Å. TiN ima
specifično upornost (ρ) pri sobni temperaturi okoli 100 μΩcm, gostoto stanj na Fermijevi
površini NF ≈ 3,4 stanj/eV na enoto in Paulijevo spinsko susceptibilnost χ = 1,1 . 10 - 4
emu/mol. [30] Njegovo tališče je pri 2930 ⁰C, gostota pa 5,22 g/cm3. [31]
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Slika 1-1: Ploskovno centrirana kubična mreža, v kateri rasteta tudi TiN in TiO. Zelene kroglice predstavljajo Ti atome, sive pa N oz. O - atome. Kubična prostorska mreža ima simetrijo kocke (tj., da ima štiri trojne rotacijske
osi, med katerimi je kot tetraedra 109,5⁰). Rotacijske osi ležijo na telesnih diagonalah kocke. To je
najenostavnejša in najbolj simetrična prostorska mreža. Slika je povzeta po [31].

Še več, TiN postane superprevoden pri kritični temperaturi Tc = 5,6 K. [32] Eksperimenti so
pokazali tudi, da je Tc močno odvisna od stopnje neurejenosti. Na primer, v tankih filmih so s
kontroliranim povečevanjem koncentracije napak v kristalni strukturi opazili prehod iz
superprevodnega v neprevodno stanje. [33,34] Če je koncentracija nečistoč dovolj velika,
potem se na takih mestih elektronska stanja lokalizirajo – takemu pojavu rečemo
Andersonova lokalizacija. Andersonova lokalizacija je v primeru TiN filmov odgovorna za
prehod iz kovinskega v (Andersonovo) izolatorsko stanje. Različne stopnje neurejenosti tako
zagotovijo obilico elektronskih stanj, v katerih strukturne in elektronske raznolikosti TiN
struktur odpirajo nove možnosti usmerjanja od neprevodnega/polprevodnega do
prevodnega/superprevodnega stanja po sistematični in nadzorovani poti preko usklajevanja
stopnje neurejenosti [30].

1.1.4 Pretvorba nanopasov H2Ti3O7 v nanopasove Ti(O,N)
Najbolj uporabljeni metodi za sintezo TiN sta fizikalna depozicija iz pare (ang. physical vapour
deposition, PVD) in kemijska depozicija iz pare (ang. chemical vapour deposition, CVD). Pri
obeh metodah titanove pare reagirajo z dušikom. Reakcije potekajo v vakumu pri
temperaturah nad 1000 °C. Prevleke iz TiN nanesejo s termičnim sprej postopkom (ang.
thermal spraying), kjer prahovi TiN nastanejo z nitridacijo titana v atmosferi dušika ali
amonijaka pri 1200 °C.
V primeru, da kot vir titana uporabimo TiO2 in, da sinteza poteka pri temperaturah nižjih od
1000 °C nastanejo titanovi oksinitridi (Ti(O,N)). To so snovi, ki poleg nitridnega aniona
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vsebujejo tudi majhen delež oksidnih anionov (TiOxNy, x + y ≈ 1). Reakcija v tem primeru
poteka v trdni snovi z izmenjavo anionov.

Slika 1-2: Monoklinska struktura plastovitih trititanatnih spojin (H2Ti3O7). Strukturo si lahko predstavljamo kot
naložene plasti Ti-O6 okatedrov (modri oktaedri), kjer so kisiki (temno modre kroglice) v ogliščih, titanovi atomi
pa v središču oktaedrov. Vodikovi atomi (ali pa tudi atomi alkalnih kovin) zasedejo prostor med plastmi.

Kot predhodni vir Ti pri sintezi nanopasov Ti(O,N) lahko uporabimo tudi nanopasove
trititanove kisline (H2Ti3O7) z monoklinsko kristalno strukturo prikazano na sliki 1-2. H2Ti3O7
nanopasove s povprečno dolžino, širino in višino 0,5 – 3 μm, 40 – 250 nm in 20 nm se v prvi
fazi pri 800 C popolnoma pretvori v TiO2:
H2Ti3O7(s)  3TiO2(s) + H2O(g).
Med pretvorbo H2O molekule, ki zapustijo strukturo, ustvarijo v nanopasu mezopore s
premerom v območju nekaj nanometrov.
V drugi fazi poteče nitridacija in se TiO2 pretvori v titanov oksinitrid, Ti(O,N)x (x ≈ 1), z
nadomestitvijo kisikovih atomov z dušikovimi atomi:
TiO2(s) + NH3(g)  Ti(O,N)x (s) + H2O(g).
S spreminjanjem reakcijskih pogojev (kot so reakcijski čas, pretok amonijaka) reguliramo
vsebnost dušika (nitridnega aniona), ki definira stopnjo neurejenosti preko O/N zasedenosti
in koncentracije ionskih praznih mest v Ti(O,N) kemijski zmesi – oboje ustreza učinkoviti
kontroli stopnje neurejenosti elektronskega osnovnega stanja. Prisotnost neurejenosti se
neposredno zrcali v zmanjšani gostoti stanj in slabi električni upornosti nanopasov.
Prednost sinteze Ti(O,N) iz TiO2 ali H2Ti3O7 je, da lahko sintetiziramo Ti(O,N) v morfologiji, kot
jo imata vhodna TiO2 ali H2Ti3O7. Na tak način lahko na primer pripravimo Ti(O,N) nanocevke
ali pa nanopasove, nekaj, kar je bilo z dosedanjimi metodami nedosegljivo. S tem se odpre
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cel spekter novih Ti(O,N) nanostruktur, kjer poleg same sestave na fizikalne lastnosti vpliva
tudi sama oblika nanodelcev.
Pri izredno kratkih reakcijskih časih je v materialu prisotnih veliko ionskih praznin, katerih
število pa se z daljšanjem reakcijskega časa postopoma manjša, zasedejo jih nitridni anioni.
Vzorci Ti(O,N), sintetizirani s kratkimi reakcijskimi časi, tako kažejo znatno stopnjo
neurejenosti, povezano ne samo z O/N zasedenostjo, pač pa tudi z ne - stehiometrijo.
Med spreminjanjem iz TiO2 (anatase) v Ti(O,N) fazo se morfologija nanopasu ohrani.
Elektronska mikroskopija tudi vodi do sklepa, da povprečna širina nanopasu sistematično
narašča z reakcijskim časom. [30] Čeprav je elektronska mikroskopija razjasnila tako
morfološke kot tudi strukturne lastnosti Ti(O,N), pa ne omogoča hkratni študija defektov ter
njihov vpliv na elektronske lastnosti nanodelcev.

1.1.4.1 Fizikalne lastnosti Ti(O,N) nanopasov

Fizikalne lastnosti so nedavno raziskovali tako z meritvami magnetne susceptibilnosti kot
tudi električne upornosti (slike 1-3 do 1-5) [30]. Ugotovili so, da je magnetna susceptibilnost
močno odvisna od same kemijske sestave vzorca. Vzorci z večjim deležem kisika kažejo višjo
magnetno susceptibilnost, ter histerezo pri meritvah ob ohlajanju in segrevanju (slika 1-3 a).
To kaže na možnost magnetnega urejanja tudi znotraj Ti(O,N) nanostruktur. Vendar, zaradi
majhnosti pojava ne moremo izključiti možnosti, da je opažena histereza rezultat magnetnih
nečistoč. Vzorci z višjim deležem dušika kažejo Paulijevo kovinsko susceptibilnost, ki pa je
izrazito majhna (sliki 1-3 b in c). To kaže na majhno gostoto stanj na Fermijevem nivoju,
bistveno manjšo kot v kristalnem TiN - ju.
Transportne lastnosti in prehod v superprevodno stanje so raziskovali tudi z meritvami
upornosti na posameznih nanopasovih. Naraščanje upornosti s padajočo temperaturo je
dokaj nekovinsko, tudi v nanopasovih, ki kažejo superprevodni prehod (slika 1-4 a).
Naraščanje upornosti z nižanjem temperature kaže na močan vpliv kristalnih nečistoč, kar je
v skladu z opaženo Andersonovo lokalizacijo na TiN filmih [33,34]. Superprevodnost je
prisotna samo v vzorcih z višjo vsebnostjo dušika (sliki 1-4 b in 1-5). Kritična temperatura Tc =
2,6 K je znatno znižana glede na kristalni TiN (Tc = 5,6 K). Tudi to kaže na pomemben vpliv
nečistoč, ki tipično znižujejo Tc v klasičnih superprevodnikih.
Ti rezultati odpro vprašanje, kako različni defekti vplivajo tako na transportne kot tudi na
magnetne lastnosti pripravljenih Ti(O,N) nanodelcev.
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Slika 1-3: (a) Primerjava temperaturne odvisnosti magnetne susceptibilnosti, χ(T), merjene za vzorca TiON-4
(zelene pike) in TiON-30 (modre pike). Podatki so popravljeni za diamagnetne prispevke Ti, O in N jeder. Rahel
(feromagnetni) porast χ(T) in razhajanje med podatki, izmerjenimi v ničelnem polju in v hlajenem magnetnem
polju, je opaženo za TiON-4 vzorec. Vstavljena sličica prikazuje magnetilno histerezno zanko pri 5 K, ki je prav
tako značilna za šibek feromagnetni odziv TiON-4 vzorca. (b) Nizkotemperaturna odvisnost magnetizacije
superprevodnega vzorca TiON-30 v različnih magnetnih poljih (do 30 kOe). Pri teh meritvah je opazno znižanje
kritične temperature superprevodnega vzorca z naraščajočim magnetnim poljem in popolno uničenje
superprevodnosti v magnetnih poljih, višjih od 30 kOe.
(c) Temperaturna odvisnost kritičnega polja, ki ločuje nizkotemperaturno superprevodno fazo od neurejene
kovinske faze v vzorcu TiON-30. Slike so povzete po [30].

12

Slika 1-4: (a) Temperaturna odvisnost upornosti R(T), merjene na posameznem nanopasu, izbranem iz TiON-4
(zelene pike) in iz TiON-30 (modre pike) vzorca. Tanka bela črta predstavlja prileganje potenčne temperaturne
-p
odvisnosti upornosti R(T) = R0 (1+AT ) na meritve opravljene na TiON-30/30 vzorcu s parametri p = 0,35(1) in
R0 = 24(1) Ω. Vstavljena SEM slika prikazuje Pt elektrode (razdalja med dvema sredinskima elektrodama je 1,34
μm) nanešene na TiON-30 nanopasu. Upornost je bila merjena na posameznem nanopasu z 144 nm x 68 nm
prečnega preseka in dolžino, ki presega 3 μm. Iz upornosti pri sobni temperaturi R(300 K) = 241 Ω tako lahko
izračunamo specifično upornost ρ = 1760 μΩ cm. (b) Nizkotemperaturna upornost, merjena v različnih
magnetnih poljih med 0 in 9 T, kjer je naglo padanje R(T) zaradi superprevodnosti sistematično premaknjeno k
nižjim temperaturam. Za polja B > 1,5 T superprevodni prehod uide iz eksperimentalno dostopne lestvice.
Rezultati so povzeti po referenci [30].
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Slika 1-5: Elektronski fazni diagram titanovih oksinitridnih nanopasov (spodnji del diagrama) prikazuje
odvisnost superprevodne kritične temperature Tc (škrlatne pike) od mrežnega parametra kubične strukture
Ti(O,N). Superprevodnosti ni bilo zaznati za vzorce z a < 4,19 Å. Z naraščanjem mrežne konstante a N/Ti
razmerje sistematično narašča (srednji del diagrama). N/Ti razmerje je odvisno od parametrov priprave
vzorcev, npr. od pretoka NH3, v katerem se je vršila pretvorba iz tritianatne v oksinitridno strukturo (škrlatne
pike predstavljajo pretok amonijaka 25 ml/min, oranžne pike pa 30 ml/min). Velikost pretoka amonijaka
dodatno vpliva tudi na koncentracijo ionskih vrzeli različnih stopenj transformacije. Odstopanje
eksperimentalne mrežne konstante od vrednosti, izračunanih iz Vegardovega zakona, Δ, je direktno merilo za
moč motnje, ki se nanaša na koncentracijo ionskih vrzeli (zgornji del diagrama). Superprevodni vzorci so tisti,
kjer je motnja zadovoljivo slaba, tj. v primerih Δ < 0,03 Å. Povzeto po referenci [30].

1.1.5 Elektronska paramagnetna resonanca (EPR)
EPR je zelo občutljiva lokalna spektroskopska tehnika, ki izredno natančno meri lokalna
magnetna polja1 na mestu paramagnetnega centra. S tem se pridobi pomembne podatke o
lokalni strukturi ter dinamiki. Na Ti(O,N) nanostrukturah pa so bile doslej EPR meritve
1

Preko meritev B = Bo + Blok z visoko natančnostjo meri tako statične kot lokalne lastnosti snovi. Zato je zelo
uporabna za snovi v trdnem agregatnem stanju.
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neuspešne (glej podpoglavje 1.2). Pri prvih poskusih merjenja EPR signala na Ti(O,N)
nanostrukturah se je ugotovilo, da je koncentracija paramagnetnih centrov izredno nizka,
pod mejo občutljivosti 1013 spinov komercialnega EPR spektrometra. Eden od izzivov mojega
diplomskega dela je bil tudi, kako dobiti vpogled v lokalne fizikalne lastnosti Ti(O,N)
nanodelcev z metodo EPR (podrobnejši opis navajam kasneje). Rešitev je, da paramagnetne
centre prinesemo »od zunaj«, če želimo raziskovati lokalno okolico. To lahko dosežemo
preko dopiranja z elementi prehodnih kovin [35,36], lahko pa se na površino nanostrukture
nanese tanek film DPPH (to je povsem nova pot, ki smo jo ubrali tudi v tej raziskavi) in se s
tem določa lastnosti (superprevodnih ter magnetnih) nanostruktur.

1.2 Motivacija za delo in odprta vprašanja
Nanostrukture imajo v primerjavi z delci večjih dimenzij enakega materiala drugačne
elektronske, optične, kemične in termične lastnosti. So zanimivo področje raziskovanja in
odpirajo veliko potencialnih možnosti
uporabe. Njihove razsežnosti, zgradbo in
kristaliničnost pa je potrebno natančno nadzirati. Tako se tudi v nanostrukturah na osnovi
titana raziskuje termična stabilnost, mehanske lastnosti, elektronski transport in druge
lastnosti. V zgoraj omenjenih raziskavah ugotavljajo, da vsebnost dušika, ki vnaša določeno
stopnjo kemijskega nereda preko O/N zasedenosti in ionskih praznih mest v Ti(O,N) zmesi,
narašča z reakcijskim časom in ima pomembne učinke na elektronsko strukturo. Prisotnost
napak lahko znatno vpliva na električno upornost Ti(O,N) nanopasov. Poleg tega je še
povsem odprto vprašanje, kako nanodimenzije delcev vplivajo na superprevodnost pri nizkih
temperaturah. [30]
Odgovore na tovrstna vprašanja se pogosto išče z meritvami lokalnih magnetnih polj v
magnetno - resonančnih poskusih. Žal so signali jedrske magnetne resonance vseh treh
elementov v Ti(O,N) strukturah zelo šibki, kar onemogoča natančne meritve. Prav tako je EPR
signal kovinskih elektronov Ti(O,N) nemerljiv, verjetno zaradi zelo velike širine EPR signala
(kot posledica velike koncentracije defektov). Zato moramo za meritve magnetno
resonančnih signalov pripeljati signal »od zunaj«, npr. z nanosom spojine »2,2–difenil–1–
pikrihidrazil C18H12N5O6« (DPPH standarda) (sliki 1-6 in 1-7).
Pri merjenjih sem torej uporabila vzorca TiON-4+DPPH, TiON-30+DPPH ter TiN–standard
+DPPH za primerjavo (glej slike v poglavju z rezultati). Prvi vzorec je na faznem diagramu sl.
1-5 v območju mrežnih konstant, kjer superprevodnost ni bila opažena. Opazili pa so
nenavaden porast magnetne susceptibilnosti nekje med 200 in 100 K (slika 1-3). Drugi vzorec
pa postane superprevoden pod Tc = 2,6 K (slika 1-4) in je torej na faznem diagramu v
območju z a > 4,207 Å. TiN standard je superprevodnik s T c = 5,6 K in je torej povsem na
desni strani faznega diagrama (aTiN = 4,2374 Å). (slika 1-5) Paramagnetni center za
raziskovanje vseh treh sistemov je pridobljen z impregnacijo materialov z DPPH standardom
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(postopek priprave omenjam kasneje v nalogi). DPPH je kratica za organsko spojino (2,2–
difenil–1–pikrilhidrazil). Je temno obarvani kristalni prah z gostoto 1,40 g/cm 3, sestavljen iz
stabilnih prostih radikalnih molekul. Njegova kemijska formula je C18H12N5O6 (sliki 1-6 in 1-7),
paramagnetni center pa je lokaliziran na srednjem dušikovem mestu.

Sliki 1-6 in 1-7: Racionalna formula (levo) in prostorski model (desno) molekule 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil

(DPPH). Prilagojeno po referenci [37], [38].

Preko meritev EPR signala DPPH molekul adsorbiranih na površini Ti(O,N) nanopasov sem
poskušala odgovoriti na naslednja vprašanja:
1)
2)
3)
4)

Ali v vzorcih bogatih s kisikom res prihaja do lokalnega magnetnega urejanja?
Kakšna je lokalna magnetna susceptibilnost v vzorcih bogatih z dušikom?
Kako homogeni so vzorci?
Ali lahko opazimo superprevodnost tudi preko meritev z DPPH?
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2 PRIPRAVA VZORCEV
Glavni namen priprave vzorcev za EPR merjenja je bil nanos tankega filma DPPH – ja na
nanopasove titanovega oksinitrida.

2.1 Način priprave in strukturne lastnosti uporabljenih
vzorcev
Za meritve sem uporabila dva vzorca nanopasov Ti(O,N). Vzorca sta bila pripravljena s
pretvorbo nanopasov H2Ti3O7 v toku mešanice NH3(g)/Ar(g) pri 800 C. Razmerje pretokov
NH3(g)/Ar(g) je bilo 30 ml min-1/10 ml min-1. Hitrost segrevanja (ΔT/Δt) je bila v obeh
primerih 7 C/min. Vzorca sta se med seboj razlikovala le v času nitridacije in sicer 4 (oznaka
vzorca TiON-4) in 30 h (oznaka vzorca TiON-30).

Slika 2-1: Morfološki razvoj nanopasov Ti(O,N) z reakcijskim časom. SEM slike izhodiščnih nanopasov H2Ti3O7 (a)
ter nanopasov titanovega oksinitrida po 4 h (b) in 30 h (c) segrevanja na 800 C v dinamični atmosferi
amonijaka (ø= 30 ml/min). Za lažjo primerjavo so bili izbrani nanopasovi s približno enakimi premeri – okoli 250
nm. Slika je povzeta po [27].

V nadaljevanju predstavljam še strukturne podatke uporabljenih vzorcev.
Tabela 2-1: Vrednosti mrežnih konstant in N/Ti razmerji za oba uporabljena titan oksinitridna vzorca
Vzorec

Reakcijski čas (h)

TiON – 4

4

TiON – 30

30

Mrežna konstanta (Å)
(*)
4,1888
4,2210

Razmerje
(**)
0,89

N/Ti

1,11

*mrežna konstanta je bila izračunana iz difraktogramov,
** N/Ti razmerje je bilo izračunano iz XPS (ang. X-ray photoelectron spectroscopy) podatkov.
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S pomočjo zgornje tabele (za primerjavo: mrežni konstanti za TiN in TiO sta a TiN = 4,2374 Å in
aTiO = 4,177 Å) lahko ugotovimo, katere točke oz. področja v diagramu na sliki 1-5 ustrezajo
uporabljenima vzorcema.

2.2 Priprava kompozitnih vzorcev nanopasov titanovega
oksinitrida in DPPH – ja
Za pripravo kompozitov nanopasov Ti(O,N) in organskega radikala DPPH sem izbrala dva
vzorca nanopasov T(O,N), ki sta se med seboj razlikovala le v času nitridacije, 4 in 30 h (TiON4 in TiON-30). Vzorcu nanopasov titanovega oksinitrida (10 mg) sem dodala 1 ml acetona.
Tako pripravljeno zmes sem sonicirala 30 s v ultrazvočni kopeli s frekvenco ν = 37 kHz.
Namen uporabe ultrazvočne kopeli je bila priprava suspenzije nanopasov TiON v acetonu.
V suspenzijo sem nato dodala raztopino 1 mg DPPH – ja v 2,5 ml acetona, nato vse skupaj
sonicirala 30 sekund v ultrazvočni kopeli, za tem pa še 10 minut centrifugirala pri frekvenci ν
= 3000 vrtljajev na minuto. Po centrifugiranju sem tekočo fazo (aceton) od - dekantirala,
usedlino (kompozit) pa sem sušila z vakumiranjem pri tlaku 1,1  10 - 2 mbar 30 minut.
Namen vakumiranja je bil, da se vzorca popolnoma osušita brez dodatnega segrevanja, ki bi
lahko vplival na molekule DPPH. Tako pripravljena kompozita (TiON-4+DPPH in TiON30+DPPH) sem nato zatalila v standardne EPR cevke (ultračisti kvarc) s premerom 4 mm.
Tipična masa vzorca je bila okoli 9 mg.

2.3 Priprava kompozita iz TiN in DPPH - ja
50 mg vzorca TiN (Aldrich, standard) sem dodala 1 ml acetona in vse skupaj sonicirala 90
sekund v ultrazvočni kopeli s frekvenco 37 kHz. K tako pripravljeni suspenziji sem dodala
raztopino 5,5 mg DPPH – ja (s) v 2 ml acetona . Dobljeno zmes sem 10 minut mešala na
magnetnem mešalu s frekvenco 1000 vrtljajev na minuto. Temu je sledilo petminutno
centrifugiranje s frekvenco ν = 3000 vrtljajev na minuto in za tem vakumiranje do tlaka
1,1 × 10−2 mbar.
Namen priprave vzorca TiN–standard+DPPH je bila kontrolna meritev za opazovanje
prehoda v superprevodno fazo (Tc = 5,6 K). Večino nadaljnjih eksperimentov sem izvajala na
vzorcih TiON-4+DDPH in TiON-30+DPPH, pri katerem pa je temperatura prehoda bistveno
nižja (Tc ≤ 2,6 K). Kritična temperatura se v magnetnem polju še zniža, zato jo je z obstoječim
kriostatom zelo težko doseči.
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3 METODE ZA KARAKTERIZACIJO
Ti(O,N) VZORCEV
3.1 Presevna in vrstična elektronska mikroskopija
Za karakterizacijo nanomaterialov se uporabljajo številne metode, a ena najbolj standardnih
je elektronska mikroskopija (EM). EM nam poda informacije o obliki vzorca na mikro in tudi
nanometrski skali. Z lastnostmi (mehanske, optične, električne in magnetne lastnosti) vzorca
je neločljivo povezana kemijska in strukturna sestava zrn, porazdelitev velikosti zrn, njihova
oblika in tudi usmerjenost.
V 30 – tih letih 20. stoletja se je zaradi potrebe po opazovanju vedno manjših vzorcev, za
katere optični mikroskop ni več zadostoval, razvila elektronska mikroskopija. Presevni
elektronski mikroskop (ang. Transmission Electron Microscope, TEM) z magnetnimi lečami, ki
sta ga leta 1931 naredila Max Knoll in Ernst Ruska (1906 do 1988; leta 1986 je dobil
Nobelovo nagrado), je bil prvi razvit elektronski mikroskop. Hans Mahl (rojen 1906) je leta
1938 zgradil elektronski mikroskop z električnimi lečami. Vrstični elektronski mikroskop (ang.
Scanning Electron Microscope, SEM) si je leta 1939 zamislil Manfred von Ardenne, razvit pa
je bil leta 1942. V komercialne namene se je začel uporabljati šele okoli leta 1965. SEM je
najprimernejši za opazovanje morfologije, strukture površin ter lokalne kemijske sestave
materialov. Pogoj pri vzorcih je le, da so električno prevodni in obstojni v vakuumu.
Opazovanje električno neprevodnih materialov s SEM mikroskopom je nekoliko zahtevnejše.
Prevodnost je nujna. Prazna mesta, ki ostajajo za elektroni, ki jih iz vzorca izbija elektronski
snop, predstavljajo višek pozitivnega naboja. Iz vzorca v zemljo steče tok, saj je le - ta
ozemljen. Vzorec ostane nevtralen tako, da manjkajoče elektrone nadomestijo elektroni iz
zemlje. Ozemljenost in prevodnost zagotavljata, da se na vzorcu ne kopiči pozitivni naboj.
Elektrostatski naboj na vzorcu bi popačil sliko, sploh pri detekciji sekundarnih elektronov.
Prevodnost neprevodnih vzorcev je dosežena z le nekaj atomskih plasti debelim slojem
prevodnika, ki se napari na vzorec.
Vrstični elektronski mikroskop poleg visoke ločljivosti (512 x 384) odlikuje predvsem izjemna
globinska ostrina (do 0,5 nm; kar je 1 000 - krat boljše kot v svetlobnem mikroskopu). Zaradi
tega je namenjen tridimenzionalnemu opazovanju površin in analizi struktur pri velikih
povečavah. Tridimenzionalen učinek slik je posledica tega, da elektroni prodrejo sorazmerno
globoko (do približno 1 μm) in kontrasta sekundarnih in povratno sipanih elektronov, ki da
občutek sence. [39] Globinska ostrina pa nam pove, kateri deli posnetka bodo ostri in kateri
bodo zabrisani. Uravnavamo jo lahko preko zaslonke ali s spreminjanjem goriščne razdalje. Ti
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fizikalni pojavi so med seboj tesno povezani. Pri veliki globinski ostrini želimo zelo jasno sliko,
iz katere je vse razvidno. Povečava mikroskopa je kvocient med širino elektronskega žarka na
ekranu in širino žarka na vzorcu. Spreminjamo jo s spreminjanjem širine žarka na vzorcu, saj
je širina žarka na zaslonu konstantna. Večja ločljivost (ali resolucija) in povečava
elektronskega mikroskopa sta posledici dejstva, da je valovna dolžina elektrona (de Broglieva
valovna dolžina) mnogo manjša od valovne dolžine fotona.
Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM – 7600 F (slika 3-1), na katerem so bili opravljeni
moji posnetki, je dopolnjen z EDXS (detekcija energije emitiranih fotonov rentgenske
svetlobe) in/ali WDXS (detekcija valovne dolžine rentgenske svetlobe) spektroskopijo ter
tako omogoča tudi določevanje kemijske sestave preiskovalnih materialov oz. opazovanje in
mikroanalizo (EDS, WDS) različnih materialov (glej še zaključni del tega podpoglavja).
Visokoločljivostni mikroskop (SEI ločljivost pri 15 kV je 1,0 nm) omogoča povečave med 25 in
1 000 000 in deluje pri pospeševalnih napetostih med 0,1 kV in 30 kV. Z EDXS pa deluje celo
pri pospeševalnih napetostih 5 – 20 kV (odvisno od vzorca; za lahke elemente: 5 – 10 kV in
težje: 10 – 20 kV). Omogočena je tudi rotacija (mehansko ali elektronsko) in nagibanje
vzorca. Vgrajene ima kar nekaj dodatne opreme oz. detektorjev. `In-Lens Thermal FEG (ang.
field emission electron gun)` je kombinacija Schottkyjevega FEG in prve zbiralne leče in je
namenjen učinkovitemu zbiranju elektronov iz topa. Ustvarja stabilen tok v daljšem
časovnem obdobju. Ker imajo sekundarni (ang. secondary electrons, SE) elektroni nižjo
energijo in jih je z BE (ang. backscattered electrons) detektorjema (RIBE – in lens detektor v
objektni leči, RBEI – detektor, ki ga vstaviš nad vzorec), ki sta namenjena za povratno sipane
(ang. backscattered electrons, BE) elektrone, težje zaznati, sta v vzorčni komori še SEI (ang.
secondary electrons image, upper detector) in LEI (ang. lower secondary electrons image,
lower detector) detektor. V tem SEM mikroskopu sta tudi dodatno nameščena sistema za
uklanjanje povratno sipanih elektronov (ang. electron backscatter diffraction, EBSD) in
elektronska litografija. [39]

Slika 3-1: Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM – 7600 F. Povzeto po referenci [40].
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3.1.1 Princip delovanja
Medtem ko za opazovanje v optičnem mikroskopu uporabljamo svetlobo in leče, elektronski
mikroskopi za preučevanje površin vzorcev uporabljajo zelo ozek curek elektronov in
magnetno polje.
V snovi prihaja do sipalnih procesov elektronov, kar omejuje njihov doseg. Zaradi tega in da
se izognemo njihovi absorpciji ter tudi oksidaciji katode, mora biti celoten sistem
elektronskega mikroskopa v visokem vakumu (elektronski top, komora z elektromagnetnimi
lečami in komora z vzorcem). Če vakuuma ne bi bilo, bi se elektroni sipali na molekulah,
žarek pa bi postal nestabilen. S sistemom črpalk poskrbimo, da so tipične vrednosti
delovnega tlaka okoli 10 - 4 Pa ali manj.
Shematski prikaz vrstičnega elektronskega mikroskopa, ki je bil uporabljen za karakterizacijo
vzorcev, je predstavljen na sliki 3-2. Glavni deli mikroskopa so elektronski top, sistem
magnetnih leč in prostor za vzorce. V nadaljevanju bodo bolj podrobno predstavljene
posamezne komponente tega mikroskopa.

Slika 3-2: Poenostavljena shema vrstičnega elektronskega mikroskopa (SEM) s poljsko emisijo. Prirejeno po
referenci [41].
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3.1.1.1 Vir elektronov

Uporabljajo se izvori, ki temeljijo na tuneliranju elektronov iz katode – poljska emisija (ang.
Field Emission). Tako v elektronskem topu nastane žarek elektronov z energijami od 50 do
500 keV.
Katoda, iz katere tunelirajo elektroni, ima na konici volframov monokristal in se poleg dveh
anod nahaja v elektronskem topu na zgornjem delu mikroskopa. Emitirani elektroni se zaradi
električnega potenciala med katodo in anodo usmerijo in pospešijo proti nasprotno nabiti
anodi. Napetost med katodo in prvo anodo je nekaj kV, z drugo anodo pa elektrone
pospešimo z napetostjo do 500 kV.
Pomembno je, da vsaj okvirno vemo, kakšne vzorce opazujemo, kajti elektrone v
elektronskem topu lahko pospešimo z dokaj velikimi napetostmi (od 0,1 kV do 30 kV; kar
ustreza de Brogliejevim valovnim dolžinam med 0,04 nm in 12 nm) in bi jih s premočnim
elektronskim curkom lahko poškodovali. Tipične jakosti električnega toka elektronskega
curka so od 10 - 12 do 10 - 6 A.

3.1.1.2 Elektromagnetne leče in tuljave

Curek elektronov s premerom okoli 50 mm, ki se za tem oblikuje, je potrebno koliminirati in
fokusirati. Le – ta vstopi v sistem s cilindričnimi elektromagnetnimi lečami, ki ustvarjajo
elektromagnetno polje. V mikroskopu potrebujemo le konveksne leče za zbiranje žarkov, ki
žarek iz divergentnega oblikujejo v tanek žarek elektronov. Magnetno polje mora biti
aksialno simetrično, to pomeni konstantno po azimutalnem kotu. Gradient polja vsebuje le
radialno in vertikalno komponento. Ko elektroni letijo skozi nehomogeno polje, čutijo
spreminjajočo se Lorentzovo silo. Polje je v simetrijski ravnini vzporedno z osjo. Tako
elektroni, ki letijo natanko po osi, ne čutijo nobene sile. Simetrijska os je torej optična os
magnetne leče, enako kot pri stekleni leči za zbiranje svetlobe. [42] Premer curka elektronov
je na izhodu iz sistema leč manjši od 1 mm. Izhajanje curka pa ni idealno, zato elektrone, ki iz
sistema elektromagnetnih leč pridejo izven določenega premera, odstranimo s sistemom
zaslonk. Tako oblikujemo in usmerjamo snop elektronov na vzorec. Da bi med opazovanjem
vzorca ne prišlo do popačenja slike, mora biti elektronski curek v pravokotnem preseku
pravilne okrogle oblike. Za to poskrbimo s stigmatorjem, ki je nameščen pod zaslonko. Dva
para odklonskih tuljav, ki ju kontrolira signal, ki hkrati kontrolira tudi vrstičenje na
prikazovalnem zaslonu, poskrbita, da se vpadni elektronski snop pravilno usmeri v x in y
smeri po površini vzorca, objektivna leča pa zbere curek elektronov v gorišče na vzorcu, s
čimer definira kvaliteto oz. zmogljivost naprave. Končni premer curka je od 1 nm do 100 nm.
[43] S pomočjo vrstičnih tuljav v spodnjem delu mikroskopa, na katerih nastaja spremenljivo
magnetno polje, se z vrstičnim generatorjem producira spremenljiva napetost. Elektronski
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žarek na zaslonu potuje sinhrono z elektronskim snopom po površini vzorca. Signal
detektorja sekundarnih in povratno sipanih elektronov, ki določa tudi intenziteto posamezne
točke med vrstičenjem prikazovalnega zaslona, nam slednjič da sliko površine vzorca.

3.1.1.3 Interakcija elektronov z atomi vzorca in detektorji

Ob trku elektronov s trdno snovjo nastanejo številni signali (slika 3-3), ki so posledica
elastičnega in neelastičnega sipanja primarnih elektronov na atomih snovi. Pri elastičnem
sipanju elektron interagira z atomskim jedrom. Kot pri vseh (skoraj) elastičnih trkih, se
kinetična energija elektronov bistveno ne spreminja, močno pa se spremeni njihova gibalna
količina (smer gibanja). Take elektrone imenujemo odbiti primarni elektroni. Ti elektroni se
tako po večkratnem elastičnem sipanju usmerijo nazaj proti površini vzorca in zapustijo
vzorec, zato jih imenujemo tudi povratno sipani primarni elektroni.
Pri neelastičnem sipanju primarni elektron izgublja svojo energijo (del svoje energije prenese
na vzorec), takrat atom na površini preide v vzbujeno stanje in kot takšen emitira
sekundarne elektrone, karakteristične rentgenske žarke, Augerjeve elektrone, včasih nastane
tudi katodna luminiscenca in zavorno sevanje. Sekundarni elektroni so torej tisti, ki so bili v
atomih vzorca, pa so jih primarni elektroni pri neelastičnih trkih izbili iz vzorca.
V vrstičnem elektronskem mikroskopu elektronski curek hitro potuje po površini vzorca (`ga
skenira`). Sliko dobimo tako, da detektiramo iz vzorca bodisi primarne povratno sipane
elektrone (BE), ki imajo visoko energijo, bodisi sekundarne elektrone (SE), ki imajo nizko
energijo.
Ker elektronov ni mogoče preprosto projicirati na zaslon, kjer bi videli sliko, je formiranje
slike pri SEM mikroskopu kar zahtevno. Namesto zaslona so nameščeni detektorji, ki merijo
gibalno količino in energijo sipanih elektronov v določenem prostorskem kotu. Poleg
detektorjev sekundarnih elektronov so nameščeni tudi detektorji povratno sipanih primarnih
elektronov ter detektorji rentgenskih žarkov. V enem elektronskem mikroskopu so lahko
nameščeni vsi detektorji, ki istočasno neodvisno merijo podatke o površini. V praksi redko
srečamo mikroskop z več kot tremi omenjenimi vgrajenimi detektorji.
Čim večji je tok elektronov, tem svetlejša je točka na zaslonu. Celotna elektronska slika ne
nastane naenkrat, temveč z zaporednim premikanjem elektronskega curka po raziskovalni
površini. SE elektroni nam dajo predvsem informacijo o površini oz. topografiji vzorca
(površina; mikrostruktura; velikost in oblika delcev - morfologija; porazdelitve poroznosti,
velikosti delcev). Število nastalih SE v vzorcu je v bistvu neodvisno od atomskega števila Z
(torej od vrste atomov), za razliko od BE, kjer njihovo število narašča z atomskim številom Z.
Tako število BE daje informacijo o vrsti elementa in lokalni topografiji vzorca (težji elementi
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so videti svetlejši). Posnetki s povratno sipanimi elektroni omogočajo raziskave fazne
strukture v večfaznih vzorcih.
Energijsko - disperzijska (EDS, tudi EDXS, EDX) ter valovno – disperzijska spektroskopija
(WDS) nam omogočata, da detektiramo emitirane rentgenske žarke. Vzbujen ali ioniziran
atom (atom z izbitim elektronom iz notranjosti lupine) se v osnovno stanje vrne tako, da
nastalo vrzel zapolni elektron iz zunanje lupine. Pri tem pride do emisije fotona ali
Augerjevega elektrona. Ker je razlika v energiji obeh elektronov značilna za vsak atom, je v
obeh primerih emisija karakteristična. To pa nam omogoča kvalitativno identifikacijo
elementov. Analiza karakterističnih rentgenskih žarkov nam omogoča tudi kvantitativno
elementno analizo in določevanje kemijske sestave vzorca, saj je njihova intenziteta
proporcionalna številu atomov v interakcijskem volumnu materiala.
O električnih lastnostih vzorca nam nekaj povedo katodo - luminiscenca in absorbirani
elektroni (ti proizvajajo električni tok v vzorcu).

Slika 3-3: Slika prikazuje signale, ki emitirajo s površine preiskovanega vzorca.

3.2 Infrardeča (IR) spektroskopija
Spektroskopija z infra-rdečim (IR) sevanjem2 je široko uporabna metoda za identifikacijo in
študij (navadno) organskih spojin, ugotavljanje strukture in sestave spojine glede na
odstotek prepuščene IR svetlobe skozi vzorec. Proučuje rotacijske, vibracijske in rotacijsko 2

IR sevanje označuje EM valovanje z valovnimi dolžinami, daljšimi od valovnih dolžin vidne svetlobe, a krajšimi
od mikrovalovnega MW valovanja. Latinska predpona infra ( pomeni `pod`) označuje, da je frekvenca tega
valovanja pod frekvenco rdeče svetlobe (v spektru vidne svetlobe ima najnižjo frekvenco). IR del EM spektra
je ponavadi razdeljen na 3 območja: bližnji, srednji in zadnji del (po njihovem odnosu do vidnega spektra):
-1
višje energetsko IR – 14 000 – 4 000 cm (λ = 0,8 – 2,5 μm; kažejo prizvok ali harmonične vibracije); srednji IR
-1
– 4 000 – 400 cm (λ = 2,5 – 25 μm; za študij temeljne vibracije in s tem povezanih rotacijsko - vibracijskih
-1
struktur); daljne IR – 400 – 10 cm (λ = 25 – 1 000 μm; ležijo v MW regiji in imajo nizko energijo; uporabljajo
se lahko za rotacijsko spektroskopijo). Imena in klasifikacije teh podobmočij so konvencije in so le ohlapno
merilo na relativ. molekul. ali EM lastnostih.
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vibracijske energijske spremembe molekul. Predvsem se uporablja za določanje pristnosti
funkcionalnih skupin v molekuli, kajti večina le - teh niha na svoj lasten način. Pri IR absorpciji
ostane molekula v istem elektronskem stanju, saj imajo fotoni v IR področju EM valovanja
manjšo energijo sevanja kot v vidnem. Običajni laboratorijski instrument, ki uporablja to
metodo (Fourierjeva transformacija), je IR (FTIR) spektrometer.
Pri IR spektroskopiji absorpcijo valovanja podamo z valovnim številom ϒ (enako je številu
valov sevanja na dolžinsko enoto), ki je obratno - sorazmerno valovni dolžini λ.
Iz zveze med valovno dolžino in frekvenco c = ν . λ sledi zveza med valovnim številom in
1

𝜈

frekvenco ϒ = 𝜆 = 𝑐 , kjer je c svetlobna hitrost (2,998 x 10 10 cms - 1), ν frekvenca valovanja [s
-1

= Hz], λ valovna dolžina [cm] in ϒ valovno število [cm - 1].

Obstajata dva značilna tipa molekulskih vibracij (sliki 3-4 in 3-5):
-

valenčne (ang. stretching), ki so lahko simetrične ali nesimetrične in predstavljajo
ritmično gibanje atomov vzdolž kemijske osi – valence; medvalenčne razdalje se
povečajo ali pomanjšajo, kot med vezmi pa ostaja nespremenjen;

-

deformacijske (ang. bending), ki potekajo v ravnini in zajemajo enega ali več kotov
vezi pri stalnih atomskih razdaljah ter deformacijske vibracije, ki ne potekajo v ravnini
in ki zajemajo zapletena gibanja, pri katerih pride do sprememb mnogih dolžin in
kotov vezi.

Sliki 3-4 in 3-5: Na zgornjem delu leve slike sta prikazani valenčni (simetrično in nesimetrično raztezanje), na
spodnjem delu iste slike pa deformacijski molekulski vibraciji (rezanje in zibanje oz. guganje). Na desni sliki pa
sta poleg dveh prej omenjenih deformacijskih vibracij prikazani še dve (zvijanje in mahanje oz. majanje).
Prilagojeno po referenci [44].

Ker valenčne vibracije zahtevajo večjo energijo kot deformacijske, je zanje značilna
absorpcija EM valovanja višjih frekvenc oz. krajših valovnih dolžin. Za določene atomske
skupine in vezi so značilne normalne vibracije (frekvenca le – teh je odvisna od jakosti vezi in
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mase atomov, le malo pa od ostalih atomov in atomskih skupin; zaradi tega se v IR spektrih
njihovi absorpcijski maksimumi pojavljajo vedno v istem področju valovnega števila, ne glede
na molekulo, v kateri so opazovani). Tako je vibracijska spektroskopija široko uporabna pri
raziskovanju organskih spojin in služi za identifikacijo karakterističnih funkcionalnih skupin v
organskih spojinah.
FTIR spektre pripravljenih kompozitov nanopasov Ti(O,N) in spojine DPPH smo pomerili z
instrumentom Perkin Elmer Spectrum 400 ATR – FTIR z nastavkom ATR (ang. Attenuated
Total Reflectance) pri resoluciji 4 cm–1 in število ponovitev 16. Bistvo ATR - FTIR
spektroskopije je v popolni notranji odbojnosti. Infrardeč žarek najprej vpade v ATR kristal in
se v notranjosti totalno odbije, ker je vpadni kot na površini med kristalom in vzorcem večji
od kritičnega. Žarek za tem potuje preko odbijajoče površine. Ko je vzorec, ki selektivno
absorbira sevanje v tesnem kontaktu s kristalom, žarek izgubi energijo pri valovni dolžini, pri
kateri jo je material absorbiral. Nastane oslabljeno sevanje. Le – tega izmerimo. Podano je
kot funkcija valovne dolžine. Iz njega pa lahko razberemo absorbcijske spektralne
karakteristike vzorca. [43] Materiali, ki se uporabljajo za ATR kristale, morajo imeti zelo visok
indeks uklona (npr. ZnSe, Ge, talijev jodid, diamant; zadnji od naštetih se najpogosteje
uporablja za izvajanje analiz vseh vzorcev). [45]
Na naslednjih dveh slikah sta prikazana ATR – FTIR diagram in shema FTIR spektroskopije v
zgoraj opisanem načinu.

Slika 3-6: ATR – FTIR diagram. Prirejeno po [46].

Slika 3-7: Shema FTIR spektroskopije v načinu dušenega totalnega odboja (ATR – FTIR). Prirejeno po [46].

26

4 ELEKTRONSKA PARAMAGNETNA
RESONANČNA (EPR) SPEKTROSKOPIJA
Elektronska paramagnetna resonančna spektroskopija je tehnika, ki omogoča preučevanje
snovi z neparnimi elektroni (torej takimi, ki imajo magnetni moment – spin). Neparne
elektrone imajo na primer: prosti radikali, nekateri ioni prehodnih elementov, nekatere
molekule (naj omenim, da ima npr. molekula O2 sicer sodo število elektronov in EPR signal
večinoma dobimo od superoksidnega iona O2-), polprevodniki, biološki sistemi ter tudi
napake v kristalnih rešetkah raznih materialov. Pri EPR opazujemo prehode teh elektronov
med sosednjimi energijskimi nivoji, razcepljenimi v zunanjem magnetnem polju.
Najpreprostejši sistemi so dvonivojski sistemi, kjer paramagnetni vzorec vsebuje ione z
elektronskim spinom S = ½. EPR spektroskopija nam da pomembne podatke o fizikalnih in
kemičnih procesih na lokalni skali. Uporabna je na več različnih področjih znanosti od fizike,
kemije, biologije, medicine do znanosti o materialih.
Že v tridesetih letih 20. stoletja so začeli opravljati prve poskuse preiskovanja materialov z
elektronsko paramagnetno resonanco (EPR), vendar njihovi rezultati zaradi omejitev
elektronskih naprav niso bili zadovoljivi. Med drugo svetovno vojno so za razvoj različnih
elektronskih naprav vlagali veliko truda in tako so bile po vojni na razpolago že dovolj
zmogljive naprave, da so v letih 1945 in 1946 napravili z EPR tehniko več uspešnih
eksperimentov [47]. Več kot 50 let od prvih EPR meritev (Zavoisky, 1945) so raziskovalci
opravljali meritve v standardnem X – področju z mikrovalovnimi frekvencami okoli 9 – 10
GHz. Tudi danes je to standardna vrednost za frekvenco mikrovalov za EPR, medtem ko
standardna velikost za magnetno polje znaša 0,3 T. Seveda pa tehnološki napredek izvorov,
detektorjev in magnetov omogoča eksperimente na vzorcih tudi pri bistveno višjih
frekvencah (VF), 200 – 1 000 GHz in temu ustrezno močnejših magnetnih poljih, 10 – 40 T.
Takšna magnetna polja lahko generirajo le tehnološko izpopolnjeni magneti, ki jih napajajo
izvori ogromnih električnih moči, 20 – 50 MW. Za vzbuditev dipolnih EPR prehodov je zaradi
močnih interakcij paramagnetnih centrov s kristalno mrežo potrebna višja mikrovalovna
(MW) energija (hνMW ˃ 500 μeV). Interakcije določajo energijske nivoje v snovi, ki pa so
posledica tudi okoliških elektronov in zunanjega polja in ne samo posledica kristalnega polja.
Naravo teh interakcij (opišemo jih s spinsko hamiltonko) lahko učinkovito ugotavljamo s
pomočjo simulacije spektra.
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4.1 Postavitev eksperimenta
Za EPR meritve sem uporabila  9 mg pripravljenega kompozita, vzorca TiON–4+DPPH in
TiON–30+DPPH. Meritve so potekale v kvarčni EPR cevki. Cevko z vzorcem smo pred
meritvijo evakuirali do visokega vakuma ( 10 - 3 mbar) in nato zatalili, da bi preprečili dostop
vlage do vzorca pri meritvah na nizkih temperaturah. Dodatnega vzorca TiN–standard+DPPH
je bilo za uspešne meritve potrebnega nekaj več, in sicer 37, 5 mg.
Meritve sem opravljala na Brukerjevem E580 EPR spektrometru, ki dela na Larmorjevi
frekvenci 9,7 GHz na Odseku za fiziko trde snovi na Inštitutu Jožef Štefan. Sistem je
dopolnjen z nizkotemperaturnim kriostatom (temperaturno območje 1,5 – 300 K) ter
optičnim oknom za fotoekscitacijske eksperimente (UV svetilka LOT ali pa 532 nm Ar laser z
močjo do 150 mW). Za zajem podatkov se uporablja Brukerjev sistem.

4.1.1 EPR spektrometer in opis osnovnih enot
Najpomembnejši sestavni deli EPR spektrometra so: mikrovalovni most, v katerem sta tudi
izvor in detektor mikrovalov; močan magnet, ki ustvarja statično magnetno polje; resonator
(vanj vstavimo vzorec) ter računalnik (kontrolna enota), ki je namenjen za kontrolo vseh enot
ter analizo in obdelavo dobljenih rezultatov. (slika 4-1) Mikrovalovni most je z resonatorjem
povezan preko valovoda. Atenuator nam omogoča nastavitev izhodne moči mikrovalov
(razpon moči je od 1 μW do 100 mW). Ko potem med spreminjanjem zunanjega
magnetnega polja, ki ga ustvarjamo z regulacijo toka, ki teče preko elektromagnetnih
navitjih, pridemo v območje resonance, začne vzorec absorbirati energijo
elektromagnetnega valovanja in spremeni se impendanca resonatorja. Takrat pride do
odboja valov, ti pa predstavljajo EPR signal. Za ohlajanje se uporablja tako tekoči helij kot
tekoči dušik, s pomočjo kriostata v resonatorju pa lahko vzorec ohladimo do 4 K.
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Slika 4-1: Shema EPR spektrometra. Prirejeno po [48].

Izbira polja/frekvence je odvisna od:
-

-

vdorne globine za EMV valovanja v kovinah (ta se s frekvenco zmanjšuje);
občutljivosti (s frekvenco zelo narašča);
dielektričnih izgub (v vodnih vzorcih, v mojem primeru jih torej ni bilo), ki sicer
preprečujejo sklopitev resonatorja na valovanje v valovodu (zelo naraščajo s
frekvenco);
željene ločljivosti magnetnih sklopitev (z magnetnim poljem narašča);
uporabljene tehnologije izvorov , transporta valovanja in uporabljene tehnologije
magnetov (elektromagneti, superprevodni magneti);
uporabljene izdelave resonatorjev (RF, MW, IR).
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4.2 Teoretični opis EPR eksperimenta
4.2.1 Vpeljava osnovnih interakcij
4.2.1.1 Vloga Zeemanske interakcije
⃑ 3, se energijska stanja
Kadar imamo paramagnetno snov v zunanjem magnetnem polju 𝐵
magnetnih momentov atomov in molekul v magnetnem polju razcepijo. Osnovni razcepi so
Zeemanski. Gre za stanja z različnimi projekcijami skupne vrtilne količine v smeri zunanjega
magnetnega polja. Do prehoda med različnimi stanji lahko pride, če atom ali molekula odda
oziroma sprejme pulz elektromagnetnega valovanja s frekvenco νMW in energijo E = hνMW ( h
je Planckova konstanta). Absorpcijski spekter za preučevano snov lahko načeloma dobimo
tako, da spreminjamo frekvenco vpadnega elektromagnetnega valovanja pri stalnem polju
ter opazujemo njegovo absorpcijo v snovi. Zaradi lažje izvedbe pa se je uveljavila obratna
možnost. Dobljeni EPR spekter nam neposredno pokaže razlike med energijskimi nivoji v
določeni snovi. Energijski nivoji elektronov v snovi se zaradi različnih interakcij razlikujejo od
energijskih nivojev prostega elektrona. Tako se v teh energijah neposredno kažejo lokalne
lastnosti snovi.
Prosti elektron ima spin ½ (ena možnost za prehod) in magnetni moment elektrona je
sorazmeren s spinom, 𝜇 = - g β 𝑆.4 Sorazmernostna konstanta g (g faktor) je za prosti
elektron enaka 𝑔𝑒 = 2.20023, β je Bohrov magneton. Tudi če je efektiven spin atoma v
kristalu ½, se njegov g faktor razlikuje od 𝑔𝑒 faktorja prostega elektrona in tako služi za
prepoznavanje centra v neki snovi.
V zunanjem magnetnem polju spinski magnetni momenti elektronov 𝜇 interagirajo s poljem
⃑⃑⃑ v snovi. Tako lahko za anizotropen primer posamezno stanje spina v magnetnem polju
𝐵
opišemo s spinsko hamiltonko,
⃑,
H= β.𝑆.𝑔.𝐵

3

(4-1)

⃑ ,𝐵
⃑ in 𝐻
⃑ , in ga lahko
Sistem Maxwellovih enačb v snovi [49] ne vsebuje le dveh, ampak štiri polja 𝐸⃑ , 𝐷
zaključimo le z dvema konstitutivnima relacijama, ki povezujeta zunanje in notranje polje v snovi in sta glede
⃑ = εε0⃑⃑⃑𝐸 in 𝐵
⃑ = μμ0 𝐻
⃑ . Pri anizotropnih snoveh (npr. kristalih)
na zgoraj povedano za izotropne snovi oblike 𝐷
je sklopitev med notranjim in zunanjim poljem tenzorska.
4
Elektroni v snovi so vezani v atomih, atomi pa so vezani v molekulah in kristalih. Tako niso prosti. K magnetnemu momentu atoma prispevajo tirne vrtilne količine in spini vseh elektronov. Vrednost celotne vrtilne količine določimo s pomočjo Hundovih pravil. Zaradi t.i. zamrznitve tirne količine v kristalu k magnetnemu momentu pri prehodnih kovinah velikokrat prispeva samo spin. V trdnih snoveh nimamo sklopitve spin - tir tudi
zato, ker vrtilna količina močno interagira z električnim poljem v snovi. Tako lahko uporabimo to preprostejšo
obravnavo.
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𝑔 je v splošnem tenzor drugega reda, ki je odvisen od lokalnega polja paramagnetnega
centra (tj. ion s pripadajočim elektronom). Vedno je mogoče najti tudi koordinatni sistem,
kjer je g diagonalen. Zelo pogosto pa je tudi osno simetričen in tako lahko zapišemo:
gxx = gyy = gꞱ in gzz = g||.

(4-2)

Enačbo (4-1) lahko tako zapišemo kot
H = β [𝑔|| Sz Bz + 𝑔Ʇ (Sx Bx + Sy By)].

(4-3)

Magnetno polje je usmerjeno v ravnini xz in tako nam zadnji člen odpade. Če upoštevamo,
da lahko g v krogelnih koordinatah zapišemo
g = √(𝑔Ʇ sin 𝜃)2 + (𝑔|| cos 𝜃 )2

(4-4)

(θ je kot med osjo simetrije - torej vzdolž gꞱ - in zunanjim magnetnim poljem) in če
določimo Bx = B0 sin 𝜃 in Bz = B0 cos 𝜃, dobimo
H = β (𝑔|| cos 𝜃 Sz + 𝑔Ʇ sin 𝜃 Sx ) B0.

(4-5)

Lastne vrednosti te spinske hamiltonke so sledeče:
E ms = β √(𝑔Ʇ sin 𝜃)2 + (𝑔|| cos 𝜃 )2 B0 mS = β g B0 mS ,

(4-6)

in določajo tudi energijske nivoje razcepljenih stanj.
V zunanjem magnetnem polju se pravzaprav osnovno spinsko degenerirano stanje
neparnega elektrona razcepi na dve spinsko nedegenerirani stanji. Torej pride do
Zeemanovega energijskega razcepa prej degeneriranih lastnih stanj vrtilne količine.
Energijska razlika dveh sosednjih stanj je tako
∆𝐸 = β 𝑔 𝐵0 = h νMW ,

(4-7)

kjer je Bo resonančno polje (polje, ko je dosežen resonančni pogoj), νMW pa se imenuje
Larmorjeva precesijska frekvenca.
Pri EPR spektroskopiji elektrone, ki so v nižjem spinskem stanju, vzbujamo v višje stanje z
mikrovalovi, usmerjenimi pravokotno na smer zunanjega magnetnega polja. Ko se energija
mikrovalov ujema z energijsko razliko med stanjema, smo dosegli resonančni pogoj in
elektroni začnejo prehajati iz nižjih v višja stanja. Resonančna frekvenca prehoda je
νMW = 𝑔𝛽𝐵ₒ / h .
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(4-8)

Zgoraj omenjeni pojav za dvonivojski sistem lahko vidimo na naslednji sliki.

Slika 4-2: Zeemanov razcep: ko zunanje magnetno polje doseže resonančno vrednost, elektromagnetno
valovanje vzbudi elektron v višje vzbujeno stanje. Povzeto po [50].

4.2.1.2 Blochove enačbe
Leta 1946 je Bloch predlagal niz fenomenoloških enačb za opis dinamičnega magnetnega
vedenja interaktivnih jederskih paramagnetov. V teh enačbah so vpeljani relaksacijski časi, ki
pa so za elektrone drugačnih velikosti od tistih, ki jih je uporabil za predstavitev jeder, vendar
pa fizikalne ugotovitve, na katerih temeljijo, veljajo za oboje: jedra in elektrone.
⃑⃑ = ∑𝑢𝑛𝑖𝑡.𝑣𝑜𝑙. ⃑⃑⃑
Bloch je domneval, da magnetni dipolni momenti povzročijo magnetizacijo 𝑀
𝜇𝑖 ,
eksponentno usmerjeno k termodinamsko – ravnovesni vrednosti (Mz = N J (J +
1)g2𝛽 2 𝐻0 /3kT; x « 1; pri čemer je potrebno paziti na obnašanje hiperboličnega kotangensa)
⃑⃑⃑⃑⃑0 , ki jo z 𝜒0 iz (𝜒0 = N g2𝛽 2 J (J + 1)/3kT ; 𝛽𝐻0 /𝑘𝑇 « 1) lahko zapišemo:
𝑀
⃑⃑⃑⃑⃑
𝑀0 = 𝜒0 ⃑⃑⃑⃑
𝐻0 .

(4-9)

Eno od vprašanj, ki si ga zastavimo, je to, kako doseči neravnovesno velikost in usmerjenost
⃑⃑ . To je mogoče doseči na različne eksperimentalne načine. Eden od teh je,
magnetizacije 𝑀
⃑⃑ = ⃑⃑⃑⃑⃑
da na vzorec z začetno magnetizacijo 𝑀
𝑀0 usmerimo pulzirajoče vrteče polje ⃑⃑⃑⃑
𝐵1; kot
⃑⃑ zamenjamo z 𝜇 , za kratek čas ugasnemo
lahko vidimo s slike 4-3, s tem, da magnetizacijo 𝑀
⃑⃑ usmeri v neravnovesno smer (čeprav bo še vedno imela začetno
polje ⃑⃑⃑⃑
𝐵1 in pustimo, da se 𝑀
vrednost ⃑⃑⃑⃑⃑
𝑀0 ) do nekaterih splošnih točk roba plašča stožca.
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⃑⃑⃑⃑𝑒 v vrtečem sistemu.
Slika 4-3: Skica prikazuje plašč stožca, ki ga opiše vektor 𝜇 med precesiranjem okoli 𝐵
⃑⃑⃑⃑0 s frekvenco 𝜔
Celotno gibanje je potem dobljeno z vrtenjem osi x´ okoli 𝐵
⃑ . Prilagojeno po referenci [51].

⃑ 1 izklopljeno, se bo 𝑀
⃑⃑ usmeril k precesiranju z
Ko je neravnovesno stanje doseženo in polje 𝐵
𝜔0 = γ ⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑
𝐵0, razen za učinke interakcij med spini, tj. za učinke relaksacije. Ločimo dva
⃑⃑ bo rastla kot posamezni momenti ⃑⃑⃑
relaksacijska procesa. z – komponenta 𝑀
𝜇𝑖 , ki pripravijo
⃑⃑ do tega, da se Mz sunkovito usmeri k M0. Za ta proces je potrebno, da momenti oddajo
𝑀
energijo kristalni mreži in se imenuje spinsko – mrežna relaksacija.
Drugi proces ne zahteva energijske izmenjave s kristalno mrežo, a pogosto hitreje uniči
⃑⃑ , pravokotno na ⃑⃑⃑⃑
komponento MꞱ od 𝑀
𝐵0. Na primer, vsak posamezni moment ⃑⃑⃑
𝜇𝑖 čuti
lokalno dipolarno polje svojih sosedov, ki se vektorsko dodaja ⃑⃑⃑⃑
𝐵0 na takšen način, da se ga
včasih prišteje , včasih odšteje od ⃑⃑⃑⃑
𝐵0 . Torej vsak ⃑⃑⃑
𝜇𝑖 se v splošnem vrti v nekoliko drugačnem
polju in skladnost v posameznih komponentah, ki sestavljajo MꞱ , je izgubljena, zaradi česar
privede MꞱ do razpada.
Gledano iz sistema, vrtečega z MꞱ , sledi:
𝑑

1

(𝑑𝑡)´Mz = 𝑇 (M0 – Mz)
1

𝑑

1

(𝑑𝑡)´MꞱ = - 𝑇 MꞱ ,
2

(4-10)

v katerih sta fenomenološko uvedeni časovni konstanti eksponentnega razpada kot spin mrežni (T1) in spin - spinski (T2) relaksacijski čas. S preoblikovanjem nazaj v laboratorijski
sistem dobimo naslednje Blochove enačbe:
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𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑀𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑀𝑧
𝑑𝑡

⃑ x𝑀
⃑⃑ )x - 𝑀𝑥
= γ(𝐵
𝑇2

⃑ x𝑀
⃑⃑ )y - 𝑀𝑦
= γ(𝐵
𝑇

(4-11)

2

⃑ x𝑀
⃑⃑ )z +
= γ(𝐵

𝑀0 − 𝑀𝑧
𝑇1

.

Čeprav smo te enačbe obrazložili z opisom relaksacije po tem, ko je polje ⃑⃑⃑⃑
𝐵1 izklopljeno, jih
⃑⃑⃑⃑1 majhno v
bomo običajno uporabljali tudi, ko je prisotno časovno spremenljivo polje 𝐵
primerjavi s ⃑⃑⃑⃑
𝐵0. Pri nizkih ⃑⃑⃑⃑
𝐵0 je bilo ugotovljeno5, da je dobljen boljši opis pod pogojem, če so
⃑⃑ pojenja proti smeri celotnega trenutnega 𝐵
⃑ (t).
enačbe izdelane tako, da 𝑀
Vzemimo polje oblike
⃑ B0
⃑ = 𝑖B1 cos ωt + 𝑗B1 sin ωt + 𝑘
𝐵

(4-13)

in pretehtajmo, kaj je adiabatni prehod skozi resonančni pogoj ω = 𝜔0 = γB0. S prehodom
tukaj mislimo na spremembo ali počasno raztezanje 𝜔
⃑ iz ω < 𝜔0 skozi ω = 𝜔0 do ω > 𝜔0 . Slika
⃑⃑⃑⃑𝑒 v ravnini 𝐵
⃑⃑⃑⃑0 in 𝐵
⃑⃑⃑⃑1 za te pogoje. Iz slike 4-4 je razvidno,
4-4 predstavlja zaporedne položaje 𝐵
⃑⃑⃑⃑𝑒 v x´z´ ravnini vrtečega sistema. (Druga možnost
da takšnemu raztezanju ω ustreza obrat 𝐵
je, seveda, da se lahko zavrti ⃑⃑⃑⃑
𝐵𝑒 s tem, da se drži ω konstanten in se 𝐵0 razteza skozi ω = γB0.)
⃑⃑ = 𝑀
⃑⃑⃑⃑⃑0 = 𝜒0 𝐻
⃑ 0, ki kaže vzdolž 𝐵
⃑⃑⃑⃑0,
Recimo, da imamo naš vzorec v toplotnem ravnovesju z 𝑀
torej približno ob ⃑⃑⃑⃑
𝐵𝑒 , saj B1 << B0 in ω << γB0 (slika 4-4 a). Prvotno gibanje, gledano iz sistema
⃑⃑ okoli ⃑⃑⃑⃑
vrtečega z 𝜔
⃑ , je precesija magnetizacije 𝑀
𝐵𝑒 .
Pogoj za adiabatnost v vrtečem sistemu je
⃑⃑⃑⃑
𝑑𝐵

Be- 1 │ 𝑑𝑡𝑒│ << γ Be .

5

(4-14)

Condrington, Olds in Torrey, Phys. Rev., 95, 607A (1954), opišejo ta proces za gradnjo modificiranih Blochovih
enačb in predložijo neobjavljeno tehnično poročilo s sledečim izrazom (ravno tako opisan za negativne
momente, z γ>0):
⃑⃑
⃑⃑
𝑑𝑀
𝑀
𝜒 ⃑⃑⃑𝐵
1
1
⃑⃑ . 𝐵
⃑ )𝐵
⃑ / B2 + γ 𝑀
⃑⃑ 𝑥 𝐵
⃑ =0
+
- 0 + ( - )( 𝑀
(4-12)
𝑑𝑡

𝑇2

𝜇0 𝑇1

𝑇1

𝑇2
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Slika 4-4: Zaporedne lege ⃑⃑⃑⃑
𝐵𝑒 – ja, ko se ω razteza skozi γ𝐵0 . Z argumenti, ki sledijo iz (4-17), magnetizacijski
⃑⃑
vektor 𝑀, če je na začetku vzdolž ⃑⃑⃑⃑
𝐵0 , sledi ⃑⃑⃑⃑
𝐵𝑒 od (a) ω < γ𝐵0 do (b) ω = γ𝐵0 in nazadnje do (c) ω > γ𝐵0 pod
določenimi pogoji. Prilagojeno po referenci [51].

⃑ + B1 𝑖´, in za dano razmerje
Toda ⃑⃑⃑⃑
𝐵𝑒 = (B0 – ω/γ) 𝑘

𝑑𝜔
𝑑𝑡

je levi člen izraza (4-14) največji, ko Be =

B1 pri ω = 𝜔0 . Odslej je pogoj vsaj tako močan ali močnejši kot (4-14)
𝑑

⃑⃑⃑
𝜔

⃑⃑⃑⃑0 - ) │ << γ 𝐵1 . (adiabatnost v vrtečem se sistemu) (4-15)
B1- 1│ 𝑑𝑡 (𝐵
𝛾
⃑⃑ , opazovan v
Če nadaljujemo skozi korake slike 4-4, vedno izpolnjujoč (4-15), bo vektor 𝑀
⃑⃑⃑⃑𝑒 . Opazovano iz laboratorijskega sistema, se vektor 𝑀
⃑⃑ `prevrne`
vrtečem se sistemu, sledil 𝐵
⃑⃑⃑⃑0, od koder `švigne`navzven v vedno večjih skoraj krožnih
navzdol - od položaja vzdolž +𝐵
ovojih do radija ⃑⃑⃑⃑⃑
𝑀0 , ko doseže položaj na sliki 4-4 b; odslej se v vedno manjših krogih
⃑⃑⃑⃑0 (slika 4-4 c). Ovoj, postavljen okoli
spiralno giblje do položaja, ki je v bistvu antiparalelen 𝐵
ali blizu vzorca in z osmi v ekvatorialni ravnini, bo zato doživel harmonično spreminjajoče EM
⃑⃑ v ekvatorialni ravnini. To je Bloch – Hansen - Packardov
polje, ki doseže maksimum z 𝑀
indukcijski eksperiment, kar v nadaljevanju imenujemo `pogoji hitrega prehoda` [52,53]. Da
bi razumeli, kako se ti navidezno nasprotujoči si pogoji, kot so `adiabatni` in `hitro prehodni`,
združijo v tem eksperimentu, je potrebno upoštevati relaksacijske pogoje v (4-11), ki so bili
zapostavljeni v vseh dosedanjih razpravah o adiabatnosti.
Torej priznati želimo obstoj relaksacijskih pogojev v (4-11), hkrati z rešitvijo, ki smo jo
⃑⃑ sledi ⃑⃑⃑⃑
pravkar opisali, pa ugotoviti, pod katerimi pogoji na sliki 4-4 𝑀
𝐵𝑒 . To jasno pomeni, da
morajo biti relaksacijski pogoji v nekem smislu majhni. Najpočasnejši pomembni vrtljaji v
⃑⃑⃑⃑𝑒 = γ𝐵
⃑⃑⃑⃑1. Če 1 ali 1 preseže γB1, bodo relaksacijski
vrtečem sistemu se zgodijo, ko je γ𝐵
𝑇1
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𝑇2

⃑⃑ celo preden se pojavi en takšen precesijski cikel
procesi povzročili razpad magnetizacije 𝑀
⃑⃑⃑⃑𝑒 . Kasneje bomo videli, da lahko stanje 1 ≤ 1 zapišemo 1 << γB1. Tudi pri raztezanju
okoli 𝐵
𝑇
𝑇
𝑇
1

2

2

⃑⃑⃑⃑
𝐵0 z ω in obratno, se mora θ občutno spremeniti v kratkem času v primerjavi s T1 ali drugače:
⃑⃑ se sprosti nazaj do ⃑⃑⃑⃑⃑
𝑀
𝑀0 preden je zaključen vzraten proces (vračanje) vektorja ⃑⃑⃑⃑
𝐵𝑒 na sliki 4𝑑𝜃

4. Ta pogoj, 𝑑𝑡 T1 >> 1, lahko z upoštevanjem ctg θ ≈ θ približno zapišemo kot
⃑⃑⃑
𝑑
𝜔
1
B1- 1│𝑑𝑡 ( ⃑⃑⃑⃑
𝐵0 - 𝛾 ) │ >> 𝑇 .

(hitri prehod)

1

(4-16)

Vsi pogoji skupaj nam dajo naslednje:

𝑑

𝐵1− 1 │ 𝑑𝑡 ( ⃑⃑⃑⃑
𝐵0 −
𝑑

𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑛𝑖 ℎ𝑖𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑒ℎ𝑜𝑑 𝐵1− 1 │ ( ⃑⃑⃑⃑
𝐵0 −
𝑑𝑡
{ 𝛾𝐵1 >>

⃑⃑⃑
𝜔
𝛾
⃑⃑⃑
𝜔
𝛾

) │ << 𝛾𝐵1
) │ >>

(4 − 17a)

1

(4 − 17b)

𝑇1

1

(4 − 17c)

𝑇2

⃑⃑ okoli ⃑⃑⃑⃑
Torej, ko se začne polje (B0) ali frekvenca (ω) raztezati, med precesiranjem 𝑀
𝐵𝑒 ,
⃑⃑ in ⃑⃑⃑⃑
medtem, ko se ⃑⃑⃑⃑
𝐵𝑒 obrača, ostaja kot med med 𝑀
𝐵𝑒 enak ne glede na začetni kot.
⃑⃑ sprva z ravnovesno vrednostjo ⃑⃑⃑⃑⃑
Poseben primer, obravnavan zgoraj ( 𝑀
𝑀0 in ⃑⃑⃑⃑
𝐵𝑒 sprva
vzporeden z ⃑⃑⃑⃑⃑
𝑀0 ), je eden od bolj uporabnih eksperimentalnih primerov.
Preidimo na rešitve `počasnega prehoda`. Predpostavimo, da sta 𝐵0 in ω v bistvu konstantna
𝑑𝑀
in da smo čakali ravnovesni pogoj 𝑧 = 0. Še vedno uporabimo vrteče polje ⃑⃑⃑⃑
𝐵1,
𝑑𝑡

⃑⃑⃑⃑
𝐵1 = 𝑖B1 cos 𝜔𝑡 + 𝑗B1 sin 𝜔𝑡,

(4-18)

toda lahko smo tudi upoštevali, da smatramo, da se pojavi primerna vrteča komponenta
nihajočega polja
Bx = 2B1 cos 𝜔 𝑡,

(4-19)

katere nasproti usmerjeni del je 𝑖B1 cos 𝜔𝑡 - 𝑗B1 sin 𝜔𝑡. Iz analiz vrtečih koordinat se lahko
vidi, da je nasproti usmerjen del daleč od resonance, če je del (4-18) kjerkoli blizu resonance,
𝜔
⃑ + ⃑⃑⃑⃑
saj bi bilo efektivno polje v nasproti usmerjenem sistemu ( B0 + )𝑘
𝐵1, ki je zelo veliko in v
𝛾

bistvu vzdolž + z smeri.
Obstajajo številne reference za rešitev počasnega prehoda, vendar ponovimo to v naglici
tukaj, saj jo želimo pridobiti za elektrone z njihovim negativnim momentom. Potrebne pa so
nekatere spremembe oznak.
Naj bo Bx realni del od 2B1eiωt in magnetizacijo vzemimo kot realni del
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ℳ𝑥 = χ .

2
𝜇0

. B1eiωt,

kjer je χ kompleksna susceptibilnost,
χ = χ′- ¡.χ″

(4-20)

Potem je
Re ℳ𝑥 = Mx = χ′ .

2
𝜇0

. B1 cos 𝜔𝑡 + χ″ .

2
𝜇0

. B1 sin 𝜔𝑡.

(4-21)

Z vrtečim poljem (4-18), dodanim ⃑⃑⃑⃑
𝐵0, so fenomenološke enačbe naslednje
𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑀𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑀𝑧
𝑑𝑡

𝑀𝑥

= γ (MzB1 sin 𝜔𝑡 – B0My) = γ (B0Mx – MzB1cos 𝜔𝑡) -

𝑇2
𝑀𝑦

(4-22)

𝑇2

= γ (MyB1 cos 𝜔𝑡 – MxB1 sin 𝜔𝑡) +

𝑀0 − 𝑀𝑧
𝑇1

.

Z definiranjem ℳ∓ = Mx ∓ i My iz prvih dveh enačb (4-22) dobimo, da
ℳ∓
𝑑𝑡

= γ (± i MzB1𝑒 ∓𝑖𝜔𝑡 ∓ i B0 ℳ∓ ) -

ℳ∓
𝑇2

.

(4-23)

Časovno odvisnost v vsaki od enačb (4-23) je mogoče odstraniti z določitvijo ℳ∓ = 𝑒 ∓𝑖𝜔𝑡 𝒩∓:
∓ i ω 𝒩∓ = i γ (±MzB1 ∓ B0 𝒩∓ ) Zdaj upoštevajmo pogoj

𝑑𝑀𝑧
𝑑𝑡

𝒩∓
𝑇2

.

(4-24)

= 0 in poiščemo rešitev, združljivo z njim. Ker
1

My cos 𝜔𝑡 – Mx sin 𝜔𝑡 = 2𝑖 (ℳ+ 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 - ℳ− 𝑒 +𝑖𝜔𝑡 ),
izraz

𝑑𝑀𝑧
𝑑𝑡

v (4-22) postane
ℳz − M0
T1

=

γB1
2i

( 𝒩+ - 𝒩− ).

(4-25)

S preureditvijo (4-24) se dobi
𝒩∓ =

𝛾𝐵1 𝑀𝑧
𝑖
𝑇2

𝜔0 − 𝜔 ∓

.

(4-26)

Ker sta 𝒩+ in 𝒩− kompleksno konjugirana, iz (4-25) takoj vidimo, da je Mz realen.
1+ 𝑇 2 ∆ 𝜔2

𝜒

Mz = 𝜇0 𝐵0 1+ 𝑇2 ∆ 𝜔22 + 𝛾2 𝐵2 𝑇 𝑇 ,
0

1 1 2

2
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(4-27)

kjer je
∆𝜔 = 𝜔0 - ω.
1

(4-28)

1

Rešitev Mx = 2 (ℳ+ + ℳ− ) = 2 (𝒩+ 𝑒 +𝑖𝜔𝑡 + 𝒩− 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 ) je
2
2
𝐵 cos 𝜔𝑡 – 𝐵1 sin 𝜔𝑡
𝜇0 1
𝜇0
1+ 𝑇22 ∆ 𝜔2 + 𝛾2 𝐵12 𝑇1 𝑇2

𝑇2 ∆𝜔

1

Mx = 2 𝜒0 (𝛾0 𝐵0T2)

.

(4-29)

S primerjavo s (4-22) takoj prepoznamo kompleksno susceptibilnost
χ′ =
{
𝜒″ =

1

𝑇2 (𝜔0 − ω)

𝜒 𝜔 𝑇
2 0 0 2

1+ 𝑇22

( 𝜔0 − ω)2 + 𝛾2 𝐵12 𝑇1 𝑇2
1

1+ 𝑇22

( 𝜔0 − ω)2 + 𝛾2 𝐵12 𝑇1 𝑇2

1

𝜒 𝜔 𝑇
2 0 0 2

(4-30)

Povprečna vrednost absorpcije A, pri kateri se energija absorbira na volumsko enoto v vzorcu
iz polja B1, zavisi, seveda, od izven fazne komponente. Imamo
𝜔

⃑ 𝑑𝑀
⃑⃑
2𝜋⁄𝜔 𝐵

A = 2𝜋 ∫0

.

𝜇0 𝑑𝑡

dt =

2
𝜇0

ω𝜒 ″ 𝐵12.

(4-31)

Slika 4-5: Absorpcija A v odvisnosti od 𝑇2 (𝜔0 − ω), kot jo dobim iz rešitve za počasen prehod Blochovih
enačb. Povzeto po referenci [51].

Za majhen B1 in hiter prehod (𝜔0 𝑇2 >> 1) dobimo
1

A=𝜇

0

(𝜔0 𝑇2 )𝜒0 𝐵12
1+ 𝑇22 ( 𝜔0 − ω)2

,

(4-32)

ki se lahko zapiše kot funkcija bodisi ω bodisi 𝜔0 , s tem, da je druga konstanta (slika 4-5).
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Absorpcija, zapisana kot funkcija počasnega spreminjanja 𝜔0 = γB0, definira resonančno
krivuljo z maksimumom pri ω = 𝜔0 , s tem, da ima na polovici maksimuma polovično širino
1

1

∆𝜔1⁄2 = 𝑇 = γ ∆𝐵 . Tako je 𝛾𝑇 = ∆𝐵1⁄2 polovična širina, izražena v enotah zunanjega polja, ki
2

2

se počasi spreminja skozi resonanco. [Upoštevati je treba, da pogoj hitrega prehoda (4-17 c)
lahko zapišemo B1 >> ∆𝐵1⁄2 .] [51]

5 REZULTATI
5.1 Strukturna analiza
5.1.1 Vrstična elektronska mikroskopija
Za določitev oblike in velikosti v pripravljenih kompozitih (TiON–4+DDPH, TiON-30+DPPH in
TiN-standard+DPPH) sem najprej uporabila vrstični elektronski mikroskop. SEM slike teh
kompozitov so prikazane na sliki 5-1. Ti(O,N) nanopasovi imajo premer do nekaj 100 nm in
dolžine do nekaj m (Slika 5-1 a). S časom pretvorbe v NH3 atmosferi se na površini
nanopasov opazi rast številnih por z bistveno manjšim premerom. Tanek nanos DPPH – ja na
vzorec Ti(O,N) velikosti in morfologije vzorcev ne spremeni, kar lahko vidimo iz primerjave
slik 5-1 A in 5-1 B za vzorec TiON-4/30. Na površini nanodelcev izpostavljenih DPPH ni
zaslediti dodatnih struktur, ki bi nakazovale na tvorbo izoliranih kristalov DPPH. Iz slik lahko
določimo, da je širina nanopasu prikazanega na sliki 5-1 A okoli 280 nm. Nastale pore pa
dosežejo nekje od 20 - 30 nm v premeru.
Na slikah 5-1 C in 5-1 Č je jasno vidna razlika v obliki in velikosti delcev med nanopasovi in
TiN prahom. Delci superprevodnega vzorca TiON–30+DPPH imajo obliko nanopasov dolžine
do 5 μm, TiN-standard+DPPH pa je v obliki večjih kristalčkov, ki merijo do okoli 6 μm.
Na tem mestu je pomembno poudariti, da v nobenem od vzorcev ni bilo opaziti dodatnih
kristalov, ki bi jih lahko pripisali rasti DPPH kristalčkov. To pomeni, da ali DPPH zelo naključno
pokrije porozna mesta v nanostrukturah ali pa sama priprava kompozita ni bila uspešna. Zato
potrebujemo dodatno metodo, ki potrdi prisotnost DPPH - ja na površini Ti(O,N) nanopasov.
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Slika 5-1: Zgornji dve sliki prikazujeta nanopasove Ti(O,N), in sicer vzorca TiON-4 pri 160 000 – kratni povečavi;
A) brez dodatka spojine DPPH in B) z dodatkom spojine DPPH (TiON-4+DPPH)). Spodnji sliki sta posneti pri
povečavi 10 000: C) Ti(O,N) nanopasovi vzorca TiON-30+DPPH in Č) TiN–standard+DPPH. Slike so bile
narejene na vrstičnem elektronskem mikroskopu JEOL JSM – 7600 F v Centru za elektronsko mikroskopijo in
mikroanalizo na IJS.

5.1.2 Infrardeča spektroskopija
Vzorec TiON-4+DPPH (enak rezultat bi sledil tudi za drugi vzorec) smo karakterizirali z infrardečo spektroskopijo z namenom, da dokažemo prisotnost molekul DPPH v vzorcu TiON4+DPPH adsorbiranih na površini nanopasov TiON. Z ATR - FTIR tehniko smo posneli tudi
infra-rdeča spektra spojine DPPH (slika 5-2 a) in vzorca nanopasov TiON-4 (slika 5-2 b), ki
smo ju nato primerjali s FTIR spektrom vzorca TiON-4+DPPH (slika 5-2 c).
V ATR - FTIR spektru DPPH (slika 5-2 a) je prisotnih več absorbcijskih vrhov, najbolj značilna
sta vrh pri  3080 cm-1, ki pripada C - H vibracijam v aromatskem obroču in vrh pri  1318
cm-1, ki pripada nihanjem v NO2 skupini vezani na aromatski obroč (slika 1-6). V spektru TiON
nanopasov ni prisotnih nobenih vrhov, kar je bilo pričakovano, saj se karakteristična nihanja
Ti - O in Ti - N pojavijo pri nižjih valovnih številih ( 650 cm-1), to je v daljnem IR območju.
ATR - FTIR spekter TiON-4+DPPH je podoben spektru TiON nanopasov s to razliko, da v
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spektru TiON nanopasov v območju med 1000 in 1400 cm -1 (označeno s puščico) opazimo
šibko izražene vrhove značilne za DPPH. Zanimivo je, da je C - H vibracijski vrh zelo neizrazit.
Kljub temu lahko zaradi prisotnosti dodatnih vibracijskih vrhov zaključimo, da so v vzorcu
TiON-4+DPPH na površini TiON nanopasov adsorbirane molekule DPPH. Šibkost teh vrhov
odraža pričakovano dejstvo, da je koncentracija DPPH molekul nizka.
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Slika 5-2: ATR - FTIR spektri preiskovanih vzorcev a) DPPH, b) TiON-4 in c) TiON-4+DPPH.

Omenjena vzorca smo želeli karakterizirati tudi z Ramansko spektroskopijo, ki je
komplementarna IR spektroskopiji, vendar nam je premočan laserski žarek vzorca
poškodoval. Meritve smo izvajali na Ramanskem spektrometru visoke ločljivosti Labram HR
proizvajalca Horiba na odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Inštitutu Jožef Štefan,
ki je opremljen z mikroskopom in avtomatizirano menjavo vzbujevalnih laserskih žarkov pri
633 nm in 532 nm.
Naj sedaj povzamem glavne ugotovitve strukturne analize:
-

Iz posnetkov z vrstično elektronsko mikroskopijo je možno ugotoviti, da tanek nanos
DPPH – ja na vzorec velikosti in morfologije vzorcev ne spremeni. Nikjer pa ni opaziti
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-

dodatnih kristalov, ki bi jih lahko pripisali DPPH – ju. Za potrditev prisotnosti DPPH –
ja potrebujemo tako dodatno metodo.
Iz ATR – FTIR spektrov preiskovanih vzorcev lahko zaključimo, da so se na površini
vzorcev TiON nanopasov adsorbirale molekule DPPH – ja, a je njihova koncentracija
zelo nizka.

5.2 Analiza magnetnih lastnosti
5.2.1 Elektronska paramagnetna resonanca
V nadaljevanju me je zanimalo, kako magnetne lastnosti vzorca vplivajo na EPR signal
tankega filma DPPH – ja. To sem preiskovala na vzorcih TiON-4+DPPH in TiON-30+DPPH. V
nadaljevanju bom opisala rezultate na posameznih vzorcih.

Vzorec TiON-4+DPPH
Simulacija EPR spektrov
Spekter izmerjen pri sobni temperaturi (slika 5-3) je rahlo anizotropen, zato sem ga
simulirala z modelom, kjer je tenzor g (enačba 4-4) osno - simetričen. Pri simulaciji sem torej
upoštevala gxx = gyy = gꞱ ter gzz = g|| ter homogeno razširitev z Lorentzovo funkcijo širine ∆B.
Kot je razvidno iz slike 5-4, ta model odlično popiše izmerjeni spekter. Pri sobni temperaturi
so bili iz simulacije spektra določeni gꞱ = 2,0034(4) in g|| = 2,0036(4). Spekter je torej skoraj
izotropen, kar je tudi pričakovano za sistem, kjer je spin - tirna sklopitev (ki povzroči
anizotropijo v g) zelo majhna. Sled g – faktorja, ki jo izračunamo iz zveze g = (2gꞱ + g||) / 3,
ima vrednost 2,0035(4). Za primerjavo sem pomerila tudi EPR signal DPPH prahu (slika 5-3),
kjer sem določila g = 2,0036(1). Premik glede na DPPH je torej nezaznaven, saj sta vrednosti
na obeh vzorcih znotraj eksperimentalne napake. Lorentzova razširitev spektra je ∆Bxx = ∆Byy
= ∆BꞱ = 0,569 mT in ∆Bzz =∆B|| = 0,285 mT. Izmerjen ∆B za DPPH je pri sobni temperaturi
(0,266 ± 0,002) mT. Zelo majhen premik ter rahla razširitev spektrov kažeta na to, da je
lokalno polje, ki ga čutijo DPPH molekule, dipolarne narave. V enostavnem približku torej
lahko zapišemo, da je celotno polje, ki ga čuti DPPH molekula sestavljeno iz zunanjega
magnetnega polja B0 ter dipolarnega polja Bdip, ki ga povzroča Ti(O,N) substrat
⃑ 𝐷𝑃𝑃𝐻 = 𝐵
⃑0+𝐵
⃑ 𝑑𝑖𝑝 .
𝐵
Če s kotom  označimo kot med B0 in Bdip, potem bo Larmorjev resonančni pogoj izpolnjen
pri
42

𝜔𝐿 = 𝑔𝛽(𝐵0 + 𝐵𝑑𝑖𝑝 cos 𝜗).

(5-1)

Ker kot  za praškasti vzorec zajema vse vrednosti med 0 in  je torej očitno, da bo dodatno
polje predvsem širilo EPR signal DPPH filma. Razširitev resonance je torej kar sorazmerna z
dipolarnim poljem Bdip. Zaključimo torej lahko, da adsorbirani DPPH čuti dodatno dipolarno
polje samega vzorca.

Slika 5-3: Izmerjeni spekter vzorca TiON-4+DPPH in samega DPPH pri sobni temperaturi. Oba spektra sta
normirana.

Temperaturna odvisnost spektrov
Pri ohlajanju EPR spektri DPPH filma obdržijo svojo značilno obliko (slika 5-4), zato sem jih
lahko simulirala z enakim modelom preko celotnega temperaturnega intervala. Na tem
mestu naj poudarimo, da ima DPPH temperaturno neodvisen g – faktor [54]. Vrednost g med
sobno temperaturo in 9 K monotono narašča in pri T = 9 K znaša g = 2,0048. Premik napram
sobni temperaturi je torej g = g (9 K) – g (293 K) = 0,0013. Ta premik ustreza dodatnemu
lokalnemu polju Blok = g/g Bres= 0,22 mT. To je dodatno polje, ki se pojavi zaradi interakcije
med TiON-4 substratom in molekulami DPPH na površini substrata.
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Slika 5-4: Temperaturna odvisnost spektrov vzorca TiON-4+DPPH. S črnimi pikami je označen izmerjen spekter,
z rdečo črto je prikazana simulacija spektra.

Temperaturna odvisnost komponent širine magnetnega polja ∆B
Spodnji sliki 5-5 in 5-6 prikazujeta temperaturno odvisnost komponent širine magnetnega
polja tega vzorca pri ohlajanju in segrevanju. ∆B se izrazito poveča pod 150 K iz 0,595 mT
(150 K) na 0,631 mT (9 K) pri ohlajanju. Podobno je tudi pri segrevanju. Širina kaže na
povečanje amplitude dipolarnega polja Bdip za okoli 0,05 mT na mestu DPPH pod 150 K.
Temperaturna odvisnost širine tudi spominja na temperaturno odvisnost magnetne
susceptibilnosti (slika 1-3) – t.j. s povečanjem magnetizacije TiON-4 vzorca pri temperaturi
pod 180 K. Ker je EPR tehnika lokalna tehnika, lahko zaključim, da je magnetno urejanje, ki se
vzpostavi pod  150 K, lastnost TiON-4 vzorca in ne neke magnetne nečistoče.
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Slika 5-5: Temperaturna odvisnost ∆Bxx = ∆Byy = ∆BꞱ pri ohlajanju vzorca TiON-4+DPPH.
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Slika 5-6: Temperaturna odvisnost ∆Bxx = ∆Byy = ∆BꞱ pri segrevanju vzorca TiON-4+DPPH.

Vzorec TiON-30+DPPH
Simulacija EPR spektrov
Primerjava izmerjenega spektra TiON-30+DPPH vzorca in DPPH - ja pri sobni temperaturi
(natančneje pri T = 300 K) je prikazana na sliki 5-7. V primerjavi s prejšnjim primerom je
razlika med obema spektroma še bolj zaznavna. Takoj lahko opazimo, da je razmerje med
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signalom in šumom na vzorcu TiON-30+DPPH bistveno slabše kot v primeru TiON-4+DPPH.
Čeprav intenziteta signala ni bila umerjena, lahko vseeno kvalitativno zaključim, da je bila v
tem primeru adsorpcija DPPH – ja na substrat manj uspešna. Poskusi simulacije EPR signala
TiON-30+DPPH z eno samo spektralno komponento niso bili uspešni. Ujemanje med
simulacijo ter eksperimentom pa postane takoj odlično, če se uporabi dve resonančni črti z
Lorentzovo obliko ter skoraj identičnim g - faktorjem. Zaradi prekrivanja dveh resonanc nisem
uspela določiti detajlov posameznih črt, npr. nisem uspela določiti g - faktorja anizotropije.
Zato bom v nadaljevanju obravnavala samo vrednosti g - faktorja (sled tenzorja g, ne da bi
uspeli zares določiti gꞱ in g||). Iz simulacije sledi, da je za obe komponenti g - faktor znotraj
eksperimentalne napake enak, t.j. g1 = g2 = 2,0036 in se tudi ujema s pričakovanim g faktorjem za DPPH.
Ker je EPR lokalna tehnika, dve komponenti EPR signala pomenita, da se DPPH nahaja na
dveh različnih mestih adsorpcije. Iz mikroskopskih slik (slika 2-1 b, c) se zdi naravno, da
predlagam, da sta ti dve mesti v porah močno poroznega substrata (površina izgleda kot
čipke) ter na površini samega nanodelca (torej v okolju, ki spominja na mesta adsorpcije
vzorca TiON-4). Razmerje intenzitet signalov obeh komponent je približno I1 : I2 = 18 : 2.2  9
: 1. Ozke komponente (signal 2) je za okoli 10% celotnega signala. Iz simulacije spektra tudi
sledi, da je ΔB2 = 0,576 mT primerljiv z ΔB določenim za TiON-4+DPPH vzorec. Zato
predlagam, da ozka komponenta (signal 2) pripada DPPH molekulam adsorbiranim na sami
površini vzorca. Po drugi strani pa je širina močnejšega signala ΔB1 = 2,13 mT – torej za faktor
3,7 krat več kot je značilno za površinski DPPH. To pomeni, da ta del DPPH čuti bistveno
močnejša dipolarna polja. Predlagam, da ta dominantna komponenta pripada DPPH filmu, ki
nastane znotraj por substrata.

Slika 5-7: Izmerjen spekter vzorca TiON-30+DPPH in samega DPPH pri sobni temperaturi. Spektra sta
normirana.
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Temperaturna odvisnost spektrov
Z enakim modelom, kot sem ga uporabila pri sobni temperaturi, sem simulirala tudi
temperaturno odvisnost EPR spektrov na TiON-30+DPPH vzorcu (slika 5-8): torej uporabila
sem model z dvema komponentama z Lorentzovo obliko in s širinama ∆B1 in ∆B2 ter
centroma določenima z g1 in g2.
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Slika 5-8: Temperaturna odvisnost spektrov vzorca TiON-30+DPPH. S črnimi pikami je označen izmerjen
spekter, z rdečo črto je prikazana simulacija spektra.

Slika 5-9 prikazuje temperaturno odvisnost g - faktorja. Tudi v tem primeru adsorbirani DPPH
čuti dodatno lokalno polje vzorca, kar se še posebej izrazito dogaja pod 50 K za signal, ki
prihaja iz por nanopasu. Ta porast ima tudi svoj maksimum pri T = 6 K, kjer je g = 2,0055. Če
ocenim dodatno lokalno polje na enak način kot zgoraj, potem dobim ΔB = 0,52 mT. Dodatno
polje je bistveno močnejše kot v primeru TiON-4+DPPH vzorca, kar kaže na to, da je
interakcija med adsorbiranimi molekulami DPPH v porah in stenami por močnejša.
Temperaturno odvisnost g – faktorja za široko črto sem med 20 K in 260 K simulirala s
funkcijo g = g0 + c/T (slika 5-9), kjer imata parametra simulacije naslednji vrednosti: g0 =
2,0038 ± 4 x 10–5 in c = (0,026 ± 0,002) K. Taka Curie-jevska odvisnost lokalnega
magnetnega polja lahko pride samo od lokaliziranih paramagnetnih centrov.
Vidimo, da magnetnega urejanja ni. Prav tako ne vidimo magnetnega prehoda pri 180 K. Ta
odvisnost dobro sovpada z majhnim porastom magnetizacije v tem vzorcu pri nizkih T.
Lokalizirani momenti (defekti), ki jih zaznava EPR in magnetizacijske meritve so torej
povezani z notranjostjo porozne strukture nanodelcev.

47

ozka crta
siroka crta

2.00550
2.00525
2.00500

g

2.00475
2.00450
2.00425
2.00400
2.00375
2.00350
0

50

100

150

200

250

300

T (K)

Slika 5-9: Temperaturna odvisnost g - faktorja pri ohlajanju vzorca TiON-30+DPPH. Rdeča črta prikazuje
simulacijo za široko črto.

Temperaturna odvisnost širin magnetnega polja ∆B
∆B se izrazito poveča pod 50 K (slika 5-10), kar kaže na vzpostavitev dodatnega polja na
mestu DPPH na tem področju. Kljub temu pa to dodatno polje ne kaže značilnega porasta,
tako kot jo je zaradi magnetnega urejanja v primeru TiON-4+DPPH. Zaključimo torej lahko,
da magnetnega urejanja ni.
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Slika 5-10: Temperaturna odvisnost širin magnetnega polja ∆B1 in ∆B2 pri ohlajanju vzorca TiON-30+DPPH.
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Naj na tem mestu dodam, da sem opravljala meritve do 2,6 K, vendar žal nisem uspela videti
superprevodnega odziva vzorca. Razlog je verjetno ta, da se v magnetnem polju 0,34 T
kritična temperatura že toliko zniža, da postane za naše meritve nedosegljiva.

6 ZAKLJUČEK
V svoji diplomski nalogi sem preučevala Ti(O,N) nanopasove z magnetnimi in
superprevodnimi lastnostmi odvisnimi od razmerja med O in N v strukturi nanodelcev.
Zanimale so me predvsem njihove elektronske lastnosti, kajti superprevodnost nanodelcev
so odkrili pri temperaturah manjših od 2,6 K, feromagnetni vzorci pa kažejo povečano
magnetizacijo pod 180 K. Predvsem me je zanimalo, ali so to intrinzične lastnosti študiranih
materialov, ali pa izhajajo iz parazitskih nečistoč. Potrebna je bila uporaba lokalne tehnike –
zato sem se poslužila EPR spektroskopije.
Pri prvih EPR poskusih na Ti(O,N) – nanostrukturah se je ugotovilo, da je intenziteta EPR pod
mejo občutljivosti standardnih EPR spektrometrov. Da bi vseeno pridobili EPR signal, smo na
te nanostrukture nanesli tanek film DPPH. Z mikroskopijo vzorcev nanosa DPPH nismo mogli
neposredno potrditi. Pokazali pa smo, da pri sami metodi priprave vzorcev DPPH ne
kristalizira v nekih ločenih DPPH kristalčkih – v SEM slikah smo opazili samo naše osnovne
nanopasove. Na podlagi tega smo lahko sklepali, da ali se DPPH sploh ni nanesel ali pa je
tvoril zelo tanke filme. Z IR spektroskopijo smo nato dokončno potrdili, da je nanos uspel in
da DPPH tvori tanke filme na površini Ti(O,N) nanopasov.
Z EPR metodo smo za tem prišli do spoznanja, da so magnetna polja, ki jih čutijo DPPH
molekule, izredno šibka in dipolarne narave. Za magnetni vzorec TiON-4+DPPH smo
ugotovili, da podobno kot pri magnetizacijskih meritvah, širina EPR resonančne črte ∆𝐵
poraste pod okoli 150 K. Ta meritev torej neposredno pokaže, da dipolarno polje Ti(O,N)
nanopasu na mestu DPPH molekul sledi magnetizacijski krivulji, iz česar pa sledi pomemben
zaključek: šibki magnetizem je intrinzična lastnost TiON-4 nanopasov. Pojav magnetnega
urejanja v Ti(O,N) strukturah je presenetljiv in poprej ni bil opazen v makroskopskih vzorcih
TiO ali pa TiN. Ker so prejšnje študije strukturnih lastnosti [30] pokazale, da je v vzorcu TiON4 nanopasov prisoten strukturni in kemijski nered, predlagam, da je ta nered odgovoren tudi
za opaženo magnetno urejanje. Čeprav ta študija ne omogoča, da bi se lahko posvetili
samemu mehanizmu magnetnega urejanja, lahko potegnemo tudi določene vzporednice z
magnetnim urejanjem zaradi defektov (tipično kisikovih vrzeli) v TiO2 filmih [55-57].
Zelo zanimivi rezultati so tudi na superprevodnem vzorcu TiON-30+DPPH. Povsem
nepričakovano smo odkrili, da je EPR signal adsorbiranega DPPH sestavljen iz dveh
komponent: večji del DPPH molekul je adsorbiranih na stene nanopasu znotraj por, manjši
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del pa se podobno kot v primeru TiON-4 odloži na površini. Zanimivo je tudi, da DPPH
molekule znotraj por čutijo znatna lokalna magnetna polja, ki črto tako širijo kot tudi
premikajo. Analiza je pokazala, da lahko premik opišemo kar z Curiejevo odvisnostjo, kar
kaže na to, da v notranjosti por ostanejo po sintezi stabilni lokalizirani paramagnetni defekti.
Zaradi znižanja superprevodne kritične temperature v magnetnem polju nisem uspela
raziskati, kako taki lokalizirani momenti vplivajo na samo superprevodnost. Kljub temu pa je
iz literature znano, da defekti v splošnem znižujejo T c. Ti rezultati kažejo, da so v primeru
Ti(O,N) nanopasov taki defekti predvsem v porah, ki nastanejo pri dolgotrajni pretvorbi v
agresivni NH3 atmosferi.
Če se na koncu vrnem k štirim vprašanjem, ki sem si jih zadala ob začetku diplomskega dela,
lahko sedaj ponudim nekaj odgovorov:
1) Ali v vzorcih bogatih s kisikom res prihaja do lokalnega magnetnega urejanja?
Naše meritve na vzorcu TiON-4-DPPH kažejo na to, da se pod 150 K signal DPPH filma
res rahlo razširi, kar je v skladu s šibkim feromagnetnim urejanjem.
2) Kakšna je lokalna magnetna susceptibilnost v vzorcih bogatih z dušikom?
EPR signali na TiON-30-DPPH vzorcu, kjer je N že skoraj v celoti nadomestil O, so v
primerjavi z TiON-4-DPPH razširjeni. To nakazuje na to, da je v tem vzorcu lokalna
magnetna susceptibilnost povečana.
3) Kako homogeni so vzorci?
EPR kot lokalna tehnika razkrije, da so raziskovani vzorci dokaj nehomogeni. V primeru
TiON-30-DPPH vzorca je EPR signal nakazal na vsaj dve različni mesti, kjer se molekule
DPPH naložijo.
4) Ali lahko opazimo superprevodnost tudi preko meritev z DPPH?
Magnetno polje 0,34 T v primeru superprevodnega TiON-30-DPPH vzorca že dovolj zniža
kritično temperaturo, da je s trenutno eksperimentalno postavitvijo ne moremo doseči. V
bodoče bo potrebno uporabiti kriostate, kjer bomo lahko naše vzorce ohladili pod
temperaturo 2 K.

V svojem delu sem pokazala, da je adsorbirani DPPH lahko zanimiva sonda za raziskovanje
nanodelcev z EPR tehniko, še posebej v primerih, ko sami nanodelci nimajo svojega EPR
signala. Ključni element pri občutljivosti je natančnost meritev lokalnih polj s to
spektroskopsko metodo, ki lahko zazna tudi zelo šibka dipolarna magnetna polja.
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