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POVZETEK
Kataliza se uporablja v znanosti in tehnologiji za spreminjanje poteka kemijskih
reakcij preko znižanja aktivacijske energije, ki je potrebna za reakcijo.
Najpreprostejši katalizator dobimo, če vzamemo kovinski element brez podlage.
Slabost take izbire je zelo omejeno število elementov, ki so katalitsko aktivni za dano
kemijsko reakcijo. Alternativni materiali za heterogeno katalizo so strukturno urejene
intermetalne spojine. Gre za spojine iz dveh ali več kovinskih elementov, ki se
nahajajo levo ali v okolici Zintlove črte v periodnem sistemu elementov. Njihova
struktura je popolnoma ali delno urejena in se razlikuje od strukture elementov, ki
tvorijo spojino. Stabilnost intermetalnih spojin med kemijsko reakcijo je povezana z
njihovo elektronsko in geometrijsko strukturo. Prednost uporabe intermetalnih spojin
za katalizo je možnost izbire elektronske in geometrijske strukture. Intermetalne
spojine lahko razpadejo pred ali med katalizo, tako da iz njih nastane katalizator z
veliko aktivno površino. Intermetalne spojine lahko nastanejo tudi med kemijsko
reakcijo pri reakciji med aktivno kovino in podlago ali med različnimi materiali s
podlago. V izogib tem težavam je bil nedavno sprejet pristop, da se kot stabilne
katalizatorje brez podlage uporablja intermetalne spojine z urejeno kristalno
strukturo.
V Magistrskem delu smo opravili karakterizacijo vzorca ZnPd s pomočjo
mikroskopije SEM, ki je bila izvedena na Kemijskem institutu v Ljubljani. Ostale
meritve so bile izvedene na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani. Z napravo PPMS
(angl. Physical Property Measurement System) proizvajalca Quantum Design smo
izmerili fizikalne lastnosti ZnPd. Pri določanju magnetnega stanja vzorca pa smo
uporabili magnetometer MPMS (angl. Magnetic Property Measurement System)
XL-5 proizvajalca Quantum Design. V Magistrskem delu smo prav tako dopolnili
nedavne študije fizikalnih lastnostih intermetalnih katalizatorjev GaPd in InPd.
Ključne besede: kataliza, katalizator, kompleksne kovinske spojine, intermetalne spojine, paladij,
specifična toplota, električna upornost, magnetizacija, magnetna susceptibilnost.

ABSTRACT
Catalysis is used in science and technology to change the path of chemical reactions
by modifying their activation energies. The simplest catalyst is an unsupported metal
element. The downside of such choice is a very limited number of elements that are
catalytically active for a specific chemical reaction. Alternative materials for
heterogeneous catalysis are structurally ordered intermetallic alloys. Intermetallic
alloys are composed of two or more metallic elements. The completely or partially
ordered structure of intermetallic alloys is different form the structure of individual
elements that form the alloy. Stability of intermetallic alloys during chemical
reactions depends on their electronic and geometrical structure. The great advantage
of intermetallic alloys is the possibility to choose their electronic and geometric
structure before use. Intermetallic alloys can decompose before or during catalysis.
They form catalysts with large active surfaces. Intermetallic alloys can also form
during the chemical reaction between active metal and supporting material or
between different supporting materials. To avoid difficulties, an approach to use
intermetallic alloys with ordered crystal structure as stable unsupported catalysts has
recently been accepted.

In this Master's thesis, we characterized a ZnPd sample using SEM microscope at
the Chemistry Institute in Ljubljana. Physical properties of the sample were
measured at the Jožef Stefan Institute in Ljubljana. With the Physical Property
Measurement System (PPMS) we measured specific heat and electrical resistivity.
To determine the magnetic state of the sample we used the Magnetic Property
Measurement System (MPMS XL-5). We have also supplemented recent studies of
physical properties of intermetallic catalysts GaPd and InPd.

Key words: catalysis, catalyst, complex metallic alloys, intermetallic alloys, palladium, specific heat,
electrical resistivity, magnetization, magnetic susceptibility.
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1 UVOD
Kataliza se uporablja v znanosti in tehnologiji za spreminjanje poteka kemijskih
reakcij preko znižanja aktivacijske energije, ki je potrebna za reakcijo. Posledično
uporaba katalizatorjev poveča hitrost kemijske reakcije. V prisotnosti katalizatorja
potrebujemo manj energije, da dosežemo ravnovesno stanje v kemijski reakciji. Pri
tem celotna energija pri reakciji ostane nespremenjena. Na učinek katalizatorja lahko
vpliva prisotnost drugih spojin, znanih kot inhibitorji ali strupi (zmanjšajo aktivnost
katalizatorja) ali promotorji (povečajo aktivnost). Heterogena kataliza vključuje
uporabo katalizatorja v agregatnem stanju, ki je različno od agregatnega stanja
reaktantov. Tipičen primer je uporaba katalizatorja v trdnem agregatnem stanju, kjer
so reaktanti bodisi kapljevine bodisi plini. Kataliza ima pomembno vlogo pri
optimizaciji porabe energije v industriji. Današnji okoljski izzivi ustvarjajo potrebo
po novih katalizatorjih z izboljšanimi katalitskimi lastnostmi. Procese, ki potekajo na
industrijski ravni kot npr. sinteza polimerov, želimo optimizirati glede na
selektivnost katalizatorja za dano kemijsko reakcijo in glede na hitrost reakcije.
Aktivna površina katalizatorja nenehno tvori in razbija vezi med molekulami
reaktanta in površino katalizatorja. Zato bodo samo čisti in enofazni materiali
preživeli reakcijske pogoje čez daljše časovno obdobje. Razen tega mora biti
katalizator stabilen pri reakcijskih pogojih in mora imeti čim večjo aktivno površino.
Stabilnost potrebujemo zato, da se ohrani kristalna in elektronska struktura
katalizatorja. Katalizator mora biti tudi selektiven za specifično kemijsko reakcijo.
Najpreprostejši katalizator dobimo, če vzamemo kovinski element brez podlage.
Slabost take izbire je zelo omejeno število elementov, ki so katalitsko aktivni za dano
kemijsko reakcijo. Alternativni materiali za heterogeno katalizo so strukturno urejene
intermetalne spojine. Intermetalne spojine so spojine iz dveh ali več kovinskih
elementov, ki se nahajajo levo ali v okolici Zintlove črte v periodnem sistemu
elementov. Njihova struktura je popolnoma ali delno urejena in se razlikuje od
strukture elementov, ki tvorijo spojino. Stabilnost intermetalnih spojin med kemijsko
reakcijo je povezana z njihovo elektronsko in geometrijsko strukturo.
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Prednost uporabe intermetalnih spojin za katalizo je možnost izbire elektronske in
geometrijske strukture pred uporabo. To omogoča znanstven pristop k razvoju
popolnoma novih materialov za katalizo. Intermetalne spojine lahko razpadejo pred
ali med katalizo, tako da iz njih nastane katalizator z veliko aktivno površino.
Intermetalne spojine lahko nastanejo tudi med kemijsko reakcijo pri reakciji med
aktivno kovino in podlago ali med različnimi materiali s podlago. V izogib tem
težavam je bil nedavno sprejet pristop, da se kot stabilne katalizatorje brez podlage
uporablja intermetalne spojine z urejeno kristalno strukturo. Kovinske spojine s
primerno kristalno strukturo omogočajo izolacijo aktivnih mest v molekuli. Koncept
izolacije aktivnih mest pravi, da visoko selektivnost katalizatorja za dano kemijsko
reakcijo dosežemo kadar so katalitsko aktivni atomi obkroženi z atomi katalitsko
neaktivnega elementa, tako da so aktivna mesta prostorsko ločena med seboj. Glede
na ta koncept se pričakuje, da je intermetalna spojina ZnPd dober katalizator za
selektivno hidrogeniranje acetilena.
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2 KATALIZA IN KATALIZATORJI
Pri nekaterih reakcijah na njihovo hitrost vplivajo komponente, ki niso reaktanti ali
produkti teh reakcij. Te komponente se imenujejo katalizatorji. Katalizatorji lahko
reakcijo pospešijo za faktor milijon ali več (pozitivni katalizator), lahko pa jo tudi
upočasnijo (negativni katalizator). Ločimo dve široki kategoriji katalizatorjev:
takšni, ki delujejo pri sobni temperaturi v biokemijskih sistemih (encimi) in
sintetizirani katalizatorji, ki delujejo pri visokih temperaturah. Sintetizirani
katalizatorji so večinoma trdni. Igrajo pomembno vlogo v industrijskih procesih,
kot so na primer proizvodnja amonijaka in gnojil, razni petrokemijski procesi,
proizvodnja

polimerov,

barv

in

plastik,

pa

tudi

pri

varovanju

okolja.

Najpomembnejša karakteristika katalizatorjev je selektivnost, kar pomeni, da
pospešuje samo določene reakcije, z ostalimi nima interakcij. Zaradi tega lahko,
ob prisotnosti ustreznega katalizatorja, proizvedemo želene produkte [1].
Kataliza je povečanje kemijske reakcije v prisotnosti katalizatorjev, ki ne vplivajo
na reakcijsko ravnotežje, pač pa le na reakcijsko hitrost, kjer sodelujejo v vmesnih
stopnjah. Katalizator deluje tako, da omogoči drugačni potek reakcije z manjšo
aktivacijsko energijo

. Pri tem ima pri določeni temperaturi v prisotnosti

katalizatorja večji delež molekul dovolj energije za reakcijo, kot pri reakciji brez
katalizatorja.

Slika 1: Reakcije ob prisotnosti katalizatorja [1].

Slika 2: reakcije ob prisotnosti katalizatorja [1].
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Slika 3: reakcije ob prisotnosti katalizatorja [1].

Glede na vrsto ločimo med homogeno katalizo, kjer je katalizator v istem agregatnem
stanju kot reaktanti, heterogeno katalizo, kjer katalizator ni v istem agregatnem
stanju kot reaktanti, biokatalizo, pri kateri reakcijo katalizirajo biološke molekule,
elektrokatalizo, kjer se za pospeševanje reakcije uporabi elektroda in fotokatalizo, ki
za reakcijo potrebuje svetlobni vir.
Katalizatorji so večinoma trdni, reaktanti pa tekoči ali plinasti. Pri mešani
katalizi je katalizator sestavljen iz dveh ali več snovi. Glede na tip pa so lahko
kisline, baze, sulfidi, kovinski oksidi in kovine.
Izbira katalizatorja za pospešitev reakcije velikokrat ni enostavna, kar pomeni, da je
v praksi potrebno mnogo eksperimentalnega dela, da izberemo ustrezen katalizator.
Poleg tega mora biti aktiven, saj lahko nad kritično temperaturo izgubi aktivnost, kar
je pogosto trajno [1,2].

Slika 2: Cikel katalize sestavljen iz katalizatorja, reaktanta in produkta [3].

Slika 2: Cikel katalize sestavljen iz katalizatorja, reaktanta in produkta [4].
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2.1 Homogeni in heterogeni katalizatorji
Homogeni katalizatorji so lahko plini (npr. dušikov oksid katalizira oksidacijo
žveplovega dioksida) ali tekočine. Razširjena definicija homogenih sistemov velja
tudi za nekatere sisteme med kapljevinami in plini. Pri tem procesu so reaktanti,
katalizator, vmesni produkti in produkti v enakem agregatnem stanju. Vrste
homogenih katalizatorjev so topni kovinski kompleksi, klasične kisline oz. baze,
organski katalizatorji [2].
Homogena kataliza je zelo učinkovita in selektivna, njena slabost pa je nezmožnost
ali težavnost odstranitve katalizatorja ter njegova omejena toplotna stabilnost [3].
Heterogena kataliza omogoča enostavno odstranitev katalizatorja in morebitno
uporabo visoke temperature, ima pa slabšo selektivnost. Pri tem procesu je
katalizator v drugi fazi kot reaktant (npr. katalizator je trden, reaktant pa plin).

Slika 3: Primer heterogene katalize [4].

V zgornjem primeru heterogene katalize se dušik (eden od reaktantov) veže na
površino katalizatorja (1). Vodik (drugi reaktant) se približuje katalizatorju (2).
Molekule reaktantov reagirajo (3). Nato molekule amonijaka (produkt) zapustijo
površino katalizatorja (4) [4].
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3 KOMPLEKSNE KOVINSKE SPOJINE V KATALIZI
Kataliza je ključna pri optimizaciji porabe energije v proizvodnji industriji. Tukaj
govorimo o procesih, ki se odvijajo v velikem obsegu, kot je npr. sinteza polimerov.
Ta mora biti optimizirana glede na selektivnost reakcij in hitrost transformacij.
Katalitski materiali so izpostavljeni ogromnemu strukturnemu stresu, saj se na
njihovi aktivni površini veš čas tvorijo in trgajo vezi med korozivnimi molekulami in
intermetalnimi površinami. Takšen kemični stres na ustrezni časovni skali preživijo
samo čisti in enofazni materiali. Kovinski katalizatorji morajo imeti tudi precej
veliko aktivno površino (več kot 1 m2/g), kar je s tipičnimi tehnikami legiranja težko
doseči. Ti izzivi ustvarjajo zahtevo po novem katalitskem materialu [5].

3.1 Intermetalne spojine
Pri intermetalnih spojinah gre za spojine dveh ali več kovinskih elementov z vsaj
delno urejeno kristalno strukturo, ki se razlikuje od kristalne strukture posameznih
elementov.
Iz stališča termodinamike so te spojine enofazni materiali bolj ali manj izrazitih
homogenih območji. Zlitine pa so običajno večfazne mešanice elementov ali njihovih
trdnih raztopin in intermetalnih spojin.

Slika 4: Primerjava urejene strukture intermetalnih spojin (levo) in
neurejene strukture običajnih kovinskih zlitin (desno) [6].
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Najbolj znani kovinski katalizatorji so tipa Raney, pri katerih intermetalno spojino
pred uporabo izperemo oz. povzročimo njen razpad, da dobimo katalitske materiale
prehodnih kovin z velikimi površinami. V drugih primerih intermetalne spojine,
uporabljene kot katalizatorji, razpadejo med samim katalitskim procesom.
Dober in obsežno raziskan primer je hidrogenacija ogljikovega monoksida (CO)
preko intermetalnih spojin redkih zemelj in niklja ali bakra, ki se pretvorijo v
elementarni nikelj ali baker ter ustrezen oksid redke zemlje. Intermetalne spojine se
lahko tvorijo tudi pri kemijski reakciji med aktivno kovino in podpornim materialom
ali med različnimi podpornimi kovinskimi vrstami. Takšna primera sta selektivna
hidrogenacija krotonaldehida (C4H6O) s pomočjo Pt/ZnO in parna reformacija
metanola (CH3OH) prek Pd/ZnO. Pri teh reakcijah pod reakcijskimi pogoji nastajata
intermetalni spojini PtZn in PdZn, ki jim pripisujejo visoko selektivnost in aktivnost
katalizatorjev Pt/ZnO in Pd/ZnO [5].

Pri intermetalnih spojinah velja koncept izolacije aktivnih mest, ki pravi, da visoko
selektivnost katalizatorja za dano kemijsko reakcijo dosežemo kadar so katalitsko
aktivni atomi obkroženi z atomi katalitsko neaktivnega elementa, tako da so aktivna
mesta prostorsko ločena med seboj. Pri intermetalnih spojinah tipa Pd-X, se kovinski
atomi (X) razporedijo tako, da izolirajo paladijeve atome (Pd) in s tem povečajo
razdalje med paladijevimi atomi, kar posledično vpliva na selekcijo možnih
absorpcij. Prednost takšnih intermetalnih spojin je v tem, da jih je v primerjavi s
spojino PdC, ki se je ne da nadzorovano pripraviti in nima urejene strukture, možno
nadzorovano pripraviti in imajo urejeno kristalno strukturo z dobro definiranimi
razdaljami med atomi. Prav zaradi nadzorovane priprave intermetalne spojine Pd-X
je možno oblikovati takšno kristalno strukturo, ki jo potrebujemo za želeno kemijsko
reakcijo. Med mnogimi takšnimi spojinami je prisotna močna kovalentna vez, ki
zagotavlja dolgo stabilnost in aktivnost katalizatorskega materiala v reakcijskih
pogojih. Kovalentna vez med paladijevim in drugim kovinskim atomom v kristalni
strukturi močno spremeni elektronsko stanje nastale spojine, ki je neposredno
povezano z lastnostmi aktivnih mest paladijevih atomov.
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Zaradi nelinearne elektronske spremembe, v primerjavi z lastnostmi konstitucijskih
elementov, ne moremo predhodno napovedati katalitičnih lastnosti intermetalne
spojine, zato je za razumevanje le-teh zelo pomembno poznavanje površinskih in
volumskih elektronskih lastnosti kristala.
Primer takšnih intermetalnih sistemov so spojine Ga-Pd. Njihova struktura je
kristalografsko dobro urejena. Atomi paladija (Pd) so obkroženi samo z atomi galija
(Ga). Interakcije tipa Ga-Pd so kovalentnega značaja, kar zagotavlja stabilnost te
spojine pod reakcijskimi pogoji. Galijevi atomi pri tem služijo kot izolacijski medij
paladijevih atomov. Testirani sta bili dve sestavi različnih koncentracijskih razmerij
GaPd in Ga7Pd3. Obe koncentraciji sta pokazali superiorne katalitične lastnosti, tako
pri visoki selektivnosti acetilena, kot tudi pri izredno dobri stabilnosti v primerjavi s
komercialnim katalizatorjem Pd – Al2O3. GaPd kristalizira v kubično kristalno
strukturo tipa FeSi, Ga7Pd3 pa v kubično strukturo tipa Ir3Ge7, kjer je en paladijev
atom v prvi koordinacijski sferi.
Spojina GaPd je še posebej zanimiva, ker zaradi strukture osnovne celice galijevi
atomi popolnoma izolirajo paladijeve atome, tako da ne najdemo dveh paladijevih
atomov, ki bi si neposredno sledila. Intermetalna spojina GaPd ne absorbira vodika,
kar bi posledično povzročilo zmanjšanje selektivnosti in mehansko nestabilnost [5,
7].

Slika 5: Fazni diagram spojin Ga-Pd z dobro urejeno kristalografsko strukturo , kjer so galijevi
atomi obarvani modro, paladijevi rdeče, mešana razporeditev atomov v kristalu pa vijolično [8].
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Poleg geometrijske razporeditve je možno eksperimentalno in teoretično oblikovati
ter preveriti tudi elektronsko strukturo intermetalnih spojin. Najpomembnejša je
modifikacija strukture d-pasu posameznih elementov. Ta je lahko precejšnja zaradi
kombinacije elementov z različnimi kemijskimi lastnostmi (postopek poznan kot
˝concept of early-late transition metals˝). Premik d-pasu glede na Fermijev nivo je
najboljša metoda za modifikacijo adsorpcijskih lastnosti in reaktivnosti trdne
površine. Znaten kovalentni prispevek h kemijskim vezem v široki paleti
kompleksnih kovinskih spojin poveča verjetnost za stabilnost in integriteto materiala
tudi pod kemijsko reaktivnimi okoljskimi pogoji. Strukturne lastnosti kompleksnih
kovinskih spojin z vključki prehodnih kovinskih elementov ali grozdov obdanih
samo z elementi z drugačnimi kemijskimi lastnostmi omogoča edinstveno realizacijo
koncepta izoliranih aktivnih mest. Visoka lokalna koncentracija elektronov ustvari
močne centre Lewis-ove bazičnosti, ki omogočajo učinkovito kemisorpcijo
reaktantov tudi brez običajnih kovinsko-oksidnih delcev. Strukturna rigidnost
mnogih kompleksnih kovinskih spojin preprečuje raztopitev reaktantov pod površino
in ustvarjanje podpovršinskih spojin, kot so hidridi in karbidi. Ti močno spremenijo
elektronske lastnosti površine prek povratne zanke s kemijskim potencialom
reaktantov, ki kontrolirajo reakcijske lastnosti katalizatorjev. Vstavljanje reakcijskih
centrov v gosto atomsko matriko zagotavlja mehansko in strukturno stabilnost ter
odlične termične lastnosti v primerjavi z običajnimi katalizatorji iz kovinskih
grozdov nanesenih na podporne okside [5].

3.2 Paladij

Paladij je redka srebrnkasto-bela prehodna kovina iz platinaste skupine, ki je
kemijsko podobna platini, vendar cenejša in bolj reaktivna. Pridobijo jo iz nekaterih
bakrovih in nikljevih rud. Element in materiali osnovani na njej so pomembni
katalizatorji za hidrogenacijo alkanov. V industriji uporabljajo na paladiju osnovane
katalizatorje pri hidrogenaciji acetilena v etilen. Aktivnost paladija pri hidrogenaciji
ogljikovodikov je osnovana na sposobnosti razdruževalne absorpcije vodika in
kemisorpcije nenasičenih ogljikovodikov. Kemisorpcija alkenov in alkinov je
osnovana na interakciji d-pasu kovine Pd s π-vezavo nenasičenih ogljikovodikov.
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Ena od lastnosti paladija je sposobnost cepitve in raztapljanja vodika. Volumsko
lahko v paladij spravimo do 935 - krat več vodika kot je samega paladija, odvisno od
parcialnega tlaka vodika in temperature, kar pomeni, da lahko v mililiter paladija v
prahu shranimo skoraj liter vodika.
Lastnosti čistega paladija se hitro spremenijo pod vplivom prisotnih reakcij, saj se na
površini nalagajo depoziti, ki se vgradijo tudi pod površino. Dejanski katalizator za
hidrogenacijo je novo nastala Pd-X površina (X=C,H), ki je odgovorna za drastične
spremembe selektivnosti. V primeru X=C se selektivnost poveča in v primeru X=H
se zmanjša. Modificirana površina PdC je debela le dve do tri atomske plasti in je
odgovorna za selektivno hidrogenacijo alkinov, saj se ogljikovi atomi vrinejo med
paladijeve in s tem povečajo razdalje med aktivnimi mesti paladijevih atomov, kar
vodi v reducirano število možnih absorpcijskih konfiguracij reaktantov [9,10].

Slika 6: Element paladij z dobro vidno kristalno strukturo [11].

3.3 Nepopolna hidrogenacija acetilena
Etilen se za produkcijo polietilena pridobiva s termičnim ali parnim krekingom nafte.
Acetilen, katerega delež znaša približno en odstotek, je škodljiv za polimerizacijski
katalizator. Da bi preprečili negativni vpliv, moramo koncentracijo acetilena
zmanjšati na manj kot 5 ppm (0.0005%).
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Enostaven način za očiščenje etilenske poti je nepopolna hidrogenacija acetilena v
etilen, s čimer se škodljiv acetilen pretvori v dragoceni reaktant. Selektivnost je tukaj
ključnega pomena, saj moramo preprečiti hidrogenacijo etilena v etan.
Selektivnost lahko izboljšamo z zmanjšanjem velikosti aktivnih mest, ki dovoljujejo
le omejeno število adsorpcijskih konfiguracij, kar pripomore k manjšem številu
stranskih produktov in večji selektivnosti pri etilenu. Katalizatorji izolirani na mestu
so veliko bolj stabilni, saj se ogljikove usedline ne tvorijo na majhnih aktivnih
mestih.

Paladij je pri tej reakciji visoko aktiven katalizator. Da bi omejili velikost aktivnih
mest, so industrijski katalizatorji zasnovani na neurejenih paladij-srebrovih zlitinah
nanešenih na Al2O3. Pomanjkljivost teh katalizatorjev je omejena selektivnost, saj
zaradi naključne ureditve atomov aktivna mesta med seboj niso povsem izolirana,
zlitine pa so nagnjene k segregaciji. To lahko sčasoma privede do večjih aktivnih
mest. Posledica sta zmanjšana selektivnost in deaktivacija zaradi tvorbe ogljikovih
usedlin.
Kot smo že omenili, so bile prve raziskave v zvezi z izolacijo aktivnih mest pri
intermetalnih spojinah opravljene na Pd-Ga sistemu. V kristalni strukturi PdGa so
paladijevi atomi obdani s sedmimi galijevimi atomi, med paladijevimi atomi pa ni
direktnih vezi. Takšen koncept omogoča zamenjavo običajno uporabljenih žlahtnih
kovin s cenejšimi prehodnimi kovinami. Kljub kristalografskemu neredu je
prisotnost aktivnih mest intrinzična lastnost kompleksnih kovinskih spojin z ustrezno
kristalno strukturo. V kristalni strukturi Co4Al13 je nered opazen le za aluminijeve
atome. Neodvisno od tega so kobaltovi atomi obdani z devetimi do dvanajstimi
aluminijevimi atomi. Samo pri dveh od desetih kristalografskih kobaltovih mest ima
kobaltov atom na periferiji koordinacijske sfere drug Co atom. Atomi prehodne
kovine so popolnoma izolirani drug od drugega z lupino aluminija. Število stikov
(prehodna kovina – prehodna kovina) je tako mnogo manjše kot pri ostalih
elementih, kar se ujema s konceptom o izolaciji aktivnih mest [5].
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Poleg tega se zaradi kovalentnih vezi, ki so prisotne v kompleksni kovinski spojini,
segregacija močno zmanjša. Tako pridobljena strukturna stabilnost lahko ohranja
geometrijsko urejenost pod reakcijskimi pogoji ter prepreči tvorbo hidridov, kar vodi
do višje selektivnosti.

Slika 7: Konverzija (a) in selektivnost (b) na etilen nepodprtega Co4Al13 in Fe4Al13 pri
hidrogenaciji acetilena. Pd/Al2O3 in nepodprt Pd20Ag80 sta prikazana za primerjavo [5].

Slika 7 prikazuje katalitske lastnosti nepodprtega Co4Al13 in Fe4Al13 v nepopolni
hidrogenaciji acetilena. Razmerje reaktantov pri pogojih 0.5% acetilena, 5% vodika,
50% etilena, ostalo je He, je podobno kompoziciji pri industrijskih pogojih. Podatki
so predstavljeni pri 200 °C.
Obe spojini kažeta povečano stabilnost ter selektivnost v primerjavi s Pd/Al2O3.
Selektivnost je višja tudi od nepodprtega Pd20Ag80, kjer je izolacija aktivnih mest
zagotovljena z naključno porazdelitvijo atomov Pd v matriki Ag. Škodljiv učinek
velikih aktivnih mest je očiten iz podatkov Pd/Al2O3. Tu stranske reakcije vodijo do
ogljikovih depozitov, ki povzročijo deaktivacijo katalizatorja. Deaktivacija se močno
zmanjša v kompleksnih kovinskih spojinah zaradi izoliranih aktivnih mest, ki vodijo
do etilena z visoko selektivnostjo [5].
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Slika 8: Selektivnost za etilen v odvisnosti od aktivnosti različnih katalizatorjev v
nepopolni hidrogenaciji acetilena (podatki izmerjeni po 20 urah trajanja postopka) [5].

Majhna aktivnost v primerjavi s Pd/Al2O3 je posledica majhne površine kompleksnih
kovinskih spojin, ki so bile pred uporabo zdrobljene. Da mora biti intrinzična
aktivnost intermetalnih spojin istega reda velikosti kot Pd/Al2O3, so pokazali na
primeru nanodelcev PdGa/Al2O3 in Pd2Ga/Al2O3. Slika 8 prikazuje selektivnost v
odvisnosti od aktivnosti različnih katalizatorjev po 20 urah uporabe pod enakimi
pogoji.

Superiorna selektivnost intermetalnih spojin PdGa in Pd2Ga kot tudi kompleksnih
kovinskih spojin neposredno pokaže prednosti izolacije aktivnih mest. V primeru PdGa intermetalne spojine je sinteza nanodelcev dala katalizator z višjo aktivnostjo kot
5 ut.% Pd/Al2O3. Ker je aktivnost zdrobljenih Co4Al13 in Fe4Al13 podobna kot pri
zdrobljeni intermetalni spojini Pd-Ga, bi morale biti kompleksne kovinske spojine v
obliki nanodelcev tudi za to reakcijo visoko aktivni in selektivni katalizatorji. Zaradi
nižje cene kobalta, železa in aluminija je razvoj sintezne poti pri nanodelcih odličen
projekt za nadaljnje raziskave [5].
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4 INTERMETALNA SPOJINA ZnPd
4.1 Struktura
Ekviatomsko spojino v binarnem Pd-Zn sistemu običajno zapišemo s formulo PdZn.
Tetragonalno strukturo modifikacije so pri sobni temperaturi prvič opazili v začetku
50. let 20. stoletja. Kasneje so preiskovali visokotemperaturno območje spojin Pd2Zn
in Pd2Zn3, ki imata obe strukturo tipa CsCl. Avtorji niso bili prepričani ali pri visokih
temperaturah pride do zlitja spojin Pd2Zn in Pd2Zn3. Kolikor vemo, še niso bili
opravljeni eksperimenti, ki bi za 50 % atomski delež paladija pri visokih
temperaturah potrdili kubični tip strukture CsCl.
Preiskovanje kemijskih vezi s pristopom lokaliziranosti elektronov je učinkovito
orodje pri raziskovanju kemične stabilnosti in katalitskih lastnosti intermetalnih
spojin. Z uporabo indikatorja elektronske lokaliziranosti pri analizi kemijskih vezi je
bilo tako mogoče razumeti stabilnost katalizatorja PdGa pri nepopolni hidrogenaciji
acetilena v etilen. V tem kontekstu je vredno omeniti, da igra intermetalna spojina
PdZn, ki jo lahko zapišemo tudi kot ZnPd, pomembno vlogo katalizatorja pri parni
reformaciji metanola. Tvorbo intermetalne spojine so zaznali pri uporabi
katalizatorja Pd/ZnO, čemur je sledilo izjemno povečanje selektivnosti. Na podlagi
gostote stanj ZnPd in ostalih spojin s tipom strukture CuAu oz. CsCl je bilo tako
mogoče opisati njihove katalitske lastnosti v parni reformaciji metanola.

S strukturo spojine ZnPd so se ukvarjali tudi Friedrich in drugi [12]. S kvantnim
kemijskim izračunom osnovanim na indikatorju lokaliziranosti elektronov (ELI) so
preučili kemijske vezi tetragonalne in kubične strukture ZnPd ter na podlagi svojih
eksperimentov predstavili nove podatke o binarnih spojinah Pd-Zn s približno 50 %
atomskim deležem paladija [12].
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4.2 Sinteza tetragonalnega ZnPd

Sinteza tetragonalnega ZnPd je bila izvedena v suhi komori napolnjeni z argonom
(koncentraciji H2O in O2 sta bili pod 0.0001 %). Elementarna cink (99.9999 %
prašek) in paladij (99.9 % prašek) sta bila stehtana za sestavo Zn50Pd50. S pridobljeno
mešanico napolnjena ampula iz kvarčnega stekla je bila evakuirana, zatesnjena in
nato nameščena v peč. Temperatura se je povečevala s 5 K/h do tališča Zn (693 K).
Na koncu se je temperatura s 1 K/min dvignila na 1123 K. Ta temperatura je bila
vzdrževana 6 dni. Ampula je bila ohlajena, pridobljen produkt pa je bil zdrobljen in
ponovno zaprt v evakuirano ampulo iz kvarčnega stekla. Nato je bil še 7 dni žarjen
pri temperaturi 1173 K. Po kaljenju v vodi je bil prašek analiziran z rentgensko
praškovno difrakcijo (slikovna platforma Guinier kamera G670, Huber, Cu-Kα1, λ =
1.54056 Å, kvarčni monokromator, 3°< 2θ < 100°; notranji standard LaB6, a =
4.15692 Å) [12].

Za preiskavo o homogenosti tetragonalnega ZnPd sta bila po zgoraj opisanem
postopku pripravljena vzorca s 46 % in 64 % atomskim deležem paladija in žarjena 5
dni pri temperaturi 1173 K. Po kaljenju v vodi sta bila pridobljena praška analizirana
z rentgensko praškovno difrakcijo in WDX spektroskopijo (CAMECA SX 100, W
filament, 25 kV).

Z zgornjim postopkom so pridobili enofazni tetragonalni ZnPd, kar je potrdila
rentgenska praškovna difrakcija (slika 9). Pridobljena spojina je bila trda in krhka,
srebrnega kovinskega leska. V nasprotju s prejšnjimi načini sinteze, kjer se ni bilo
moč izogniti izparevanju cinka, je z njihovo metodo bilo mogoče pripraviti spojino z
začetnim razmerjem Pd in Zn. Parametri osnovne celice so imeli vrednosti a =
2.8931(1) Å in c =3.3426(2) Å. Vzorci za preverjanje homogenosti so bili sestavljeni
iz tetragonalnega ZnPd ter kubičnega Pd2Zn ali kubičnega Pd2Zn3.
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Slika 9: (a) Eksperimentalni in (b) izračunani spekter rentgenske
praškovne difrakcije tetragonalnega ZnPd [12].

4.3 Sinteza kubičnega ZnPd
Da bi pridobili kubično (visokotemperaturno) modifikacijo ZnPd, je bilo
uporabljenih več poskusov kaljenja, vsi pa so se začeli s čistim vzorcem praška
tetragonalnega ZnPd. Izziv je bil staliti spojino in hkrati zmanjšati izgubo cinka
zaradi izparevanja. Prvi poskus je vključeval segrevanje vzorca v tanki ampuli iz
kvarčnega stekla do temperature 1503 K, ki mu je sledilo sedemurno žarjenje, nato
pa bliskovito kaljenje ampule v hladni vodi. Drugi eksperiment za pridobitev
visokotemperaturne kubične modifikacije se je začel z induktivnim segrevanjem
začetne spojine znotraj odprtega steklastega ogljikovega talilnega lončka pod
argonovo atmosfero do temperature 1673 K, nakar je bila talina zlita na pladenj iz
nerjavečega jekla. Z merjenjem gostote kaljenih produktov s helijevim piknometrom
(AccuPyc 1330, Micrometrics) so bile pridobljene informacije o kompoziciji
produktov.
Sinteza kubičnega ZnPd v odprtem steklastem ogljikovem talilnem lončku (kaljenje
iz taline) je zaradi izparevanja cinka dala le vzorce z nizko vsebnostjo cinka. Sestava
teh vzorcev, ugotovljena z meritvijo gostote, je bila Zn0.66Pd1.34 [12].
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4.4 O stabilnosti kubične strukture

Rezultati povzeti po raziskavi Friedricha in drugih [8] predpostavljajo, da bo pri
večjih volumnih, ki bi jih morali doseči pri višjih temperaturah zaradi termičnega
širjenja, celotna energija najnižja pri večjih vrednostih c/a. To je v jasnem nasprotju z
domnevo, da se bo tetragonalna struktura spremenila v kubično pri višjih
temperaturah. Teoretični ravnovesni volumen dobljen z GGA (LDA) je za 3.8 %
večji (4.5 % manjši) kot eksperimentalni volumen. Oba rezultata sta v pričakovanem
območju odstopanj za vsak funkcional.

Slika 10: (levo) Celotna energija na atom proti razmerju c/a dobljena prek GGA za
tetragonalni ZnPd pri eksperimentalnem volumnu osnovne celice 13.989 Å3. Minimum je
opazen pri eksperimentalni vrednosti c/a ~ 1.155. Kubična struktura ima veliko večjo
energijo. (desno) Osno razmerje c/a proti volumnu celice za GGA in LDA izračunom.
Puščica označuje eksperimentalno določeno razmerje c/a in volumen [12].

Kot je pričakovati za obe spojini, večina prispevkov k gostoti stanj (DOS) izvira iz
stanj Zn-d in Pd-d (TB-LMTO-ASA rezultati, Slika 11). Glavna razlika v gostoti
stanj je okrog Fermijeve energije. V kubični strukturi je v primerjavi s tetragonalno
strukturo opazen večji prispevek Pd-d stanj k DOS pri Fermijevi energiji. Lokalni
vrh v gostoti stanj pod Fermijevo energijo kaže na možno nestabilnost kubične
kristalne strukture, kar se sklada z izračuni celotne energije. V tetragonalnem ZnPd
se ta vrh blizu Fermijeve energije razdeli v dva manjša vrhova pri -1 eV in +0.5 eV.
Takšna sprememba v elektronski strukturi namiguje na deformacijo

podobno

Peierlsovi, ki stabilizira tetragonalno strukturo ZnPd.
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Slika 11: Celotna in delna elektronska gostota (DOS) za tetragonalni ZnPd
(tip CuAu, levo) ter kubični ZnPd (CsCl tip, desno) kot sta bili dobljeni s TB-LMTO-ASA [12].

Topologija izračunane elektronske gostote za kubično in tetragonalno strukturo
razkriva bazene definirane s površinami s fluksom enakim nič v gradientu gostote
(atomi QTAIM; Slika 12). Volumen QTAIM Pd (16.65 Å3) je manjši kot je
povprečna vrednost 22.3 Å3 med volumnoma elementarnega paladija (29.4 Å3) in
cinka (15.2 Å3). Volumen QTAIM Zn (11.32 Å3) je še manjši od volumna
kovinskega cinka. V kemijsko podobnem sistemu Al-Pt je to kazalo na atomske
interakcije med komponentami in tvorbo platinovih anionov ter aluminijevih
kationov. Integracija elektronske gostote s QTAIM zares pokaže prenos naboja s
cinka na paladij za obe strukturi in obe računski metodi v skladu z njunima elektronegativnostima po Paulingu. Po pravilih IUPAC nomenklature so zato predlagali, da
se spojina zapiše kot ZnPd. Integracija elektronske gostote s FLPO izračuni da
Zn0.4+Pd0.4- in razkriva pomembnost prenosa naboja v tvorbi kubično in tetragonalnodeformiranih strukturnih vzorcev (so podobni telesno-centriranim strukturam) v
sistemu Zn/Pd.

Razlogi za tetragonalno deformacijo obeh strukturnih motivov so vizualizirani z
analizo indikatorja lokaliziranosti elektronov (Slika 12, b in c). V obeh strukturah je
ELI-D porazdelitev notranjih lupin okrog cinkovega jedra zelo blizu sferični. Bazeni
ELI atraktorjev v valenčnem območju so multi-sinaptični, kar kaže na več-jedrne ZnPd vezavne interakcije (niso prikazane na sliki).
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V kombinaciji s prenosom naboja to govori o polarnih interakcijah med cinkom in
paladijem. V nasprotju s cinkom, je v tetragonalni strukturi predzadnja lupina
paladija močno strukturirana v ravnini (001) v primerjavi s šibkejšo strukturiranostjo
v ravnini (100). Takšno strukturiranje dokaže direktne (kovalentne) interakcije med
atomi paladija. Ta interakcija se odraža tudi v majhnem ELI-D maksimumu med
paladijevima atomoma vzdolž (100) (Slika 12, b). V kubičnem ZnPd je strukturiranje
manj izrazito, kar ilustrira tudi indeks strukturiranja (razlika med najvišjo ELI-D
vrednostjo v preiskovani lupini in ELI-D vrednostjo pri kateri je domena
lokaliziranosti brez ˝luknje˝), ki je 0.037 za tetragonalno ter 0.012 za kubično
strukturo. Med paladijevima atomoma ni bil najden noben ELI-D maksimum. Tako
je glavni razlog za tetragonalno deformacijo kubične strukture ZnPd direktna Pd-Pd
vez znotraj 44 mrež v ravnini (001).

Slika 12: Kemijske vezi v ZnPd: (a) QTAIM bazeni paladija (modro) in cinka (zeleno) v
tetragonalnem ZnPd (FLPO izračuni) v skladu z elektronsko populacijo, ki razkriva prenos naboja s
cinka na paladij. (b) ELI-D porazdelitev v ravninah (100), (010) in (001) tetragonalnega ZnPd kaže
močno strukturiranost predzadnje lupine paladija v (001) ravnini kot tudi majhen ELI-D maksimum
med paladijevima atomoma vzdolž [100]. (c) ELI-D porazdelitev v (100), (010) in (001) ravninah v
kubičnem ZnPd kaže šibkejšo strukturiranost predzadnje lupine paladija v vseh treh smereh [12].

19

Obstoja visokotemperaturne kubične faze pri ekviatomski kompoziciji binarnega
sistema Pd-Zn ni bilo moč eksperimentalno dokazati in zato ostaja negotova.
Tetragonalni ZnPd ima obseg homogenosti 13.8 at.% pri 1173 K.
Izračuni celotne energije razkrivajo minimum pri c/a = 1.155, kar jasno izključuje
kubično fazo pri ekviatomski kompoziciji sistema Zn-Pd. Analiza kemijskih vezi s
pristopom lokaliziranosti elektronov je pokazala prenos naboja s cinka na paladij ter
tako upravičila formulo ZnPd namesto PdZn. Poleg tega so se direktne Pd-Pd
interakcije v ravnini (001) izkazale kot glavni razlog za tetragonalno deformacijo
kubičnega ZnPd.
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5 MERILNE TEHNIKE
5.1 Merjenje fizikalnih lastnosti - PPMS (Physical Properties Measurement
System)

Za merjenje fizikalnih lastnosti vzorca

sem uporabila aparaturo

Quantum Design (angl. Physical Property Measurement System) PPMS, 9 T merski
sistem. V sistemu se nahaja superprevodni magnet. Ta omogoča, da merimo vzorce v
različnih magnetnih poljih od 0 T do 9 T. Znotraj sistema se nahaja kriostat, ki je
hlajen s tekočim helijem in tekočim dušikom. To nam omogoča merjenje fizikalnih
lastnosti vzorcev na širokem temperaturnem območju (2 K - 400 K). PPMS nam
omogoča merjenje različnih fizikalnih lastnosti z različnimi ploščki (angl. pucks).
Vzorec namestimo na želeni plošček in ga namestimo v komoro znotraj sistema.

5.1.1 Specifična toplota
Specifična toplota snovi je toplota, ki jo moramo dovesti 1 kg snovi, da jo segrejemo za
1 K. Specifična toplota je definirana kot temperaturna sprememba notranje energije

snovi in je sestavljena iz treh prispevkov in sicer iz elektronskega, fononskega ter
magnetnega prispevka. Korelacija med toploto in spremembo temperature je podana
z enačbo
,

(5.1)

c označuje specifično toploto (J/kgK), Q dodano toploto (J), m maso (kg), ΔT pa
spremembo temperature (K). Enačba 5.1 ne velja, če pride med segrevanjem do
prehoda med agregatnim stanjem, saj dodana ali odvzeta toplota pri tem ne spremeni
temperature [13].
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Specifična toplota trdnin in Dulong-Petitov zakon
Specifične toplote pri stalnem tlaku ali stalni prostornini trdnin in nestisljivih
kapljevin se ne razlikujejo veliko oziroma so razlike zanemarljivo majhne in se zato
obravnavajo kot

,

(5.2)

kjer je cv specifična toplota pri stalni prostornini, cp specifična toplota pri stalnem
tlaku, c pa je srednja specifična toplota.
Z uporabo Dulong-Petitovega zakona lahko opišemo eksperimentalno specifično
toploto trdnin pri visokih temeperaturah. Ta zakon obravnava atome v kristalni
mreži kot harmonske oscilatorje in predpostavlja, da nihajo neodvisno v vseh treh
med seboj pravokotnih smereh. V vsaki od teh smeri jih na ravnovesno lego veže
komponenta sile v kristalni mreži, ki je sorazmerna z odmikom. Dulong-Petitov
zakon pravi, da je molska specifična toplota trdne snovi pri visokih temperaturah

,

(5.3)

kjer je R splošna plinska konstanta.
Z uporabo teorije fononov oziroma kvantov nihanja kristalne mreže lahko zelo
priročno analiziramo specifično toploto trdnin [13].

Einsteinov model specifične toplote
Einstein je nihanje kristalne mreže opisal kot množico neodvisnih harmoničnih
oscilatorjev, ki vsi vibrirajo z isto kotno hitrostjo ωE. Za kvantni harmonični
oscilator z energijo nižjo od kBT je uporabil Bose-Einsteinovo porazdelitev.
Povprečna energija kvantnega harmoničnega oscilatorja z energijo ℏω se glasi
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.

(5.4)

ℏ je Planckova konstanta deljena z 2π, ω predstavlja krožno frekvenco harmoničnega

oscilatorja, spodnji del enačbe pa sledi iz Bose-Einsteinove porazdelitve.
Pri temperaturi T je povprečna energija enega mola snovi v termičnem ravnovesju
enaka

,

(5.5)

kjer je s število atomov v molekuli.
Za izračun specifične toplote lahko uporabimo tudi zvezo

,

(5.6)

specifično toploto pri konstantnem volumnu izračunamo kot odvod notranje energije
po temperaturi (T) pri konstantnem volumnu (V). Kombinacija Einsteinovega
modela in enačbe 5.6 pa nam da

(5.7)

Pri visokih temperaturah, ko se
za pravilnega.

približuje 0, se Dulong-Petitov zakon izkaže

Einsteinova predpostavka, ki pravi, da vsak atom niha neodvisno od sosednjih
atomov, slabo opiše eksperimentalne meritve specifične toplote pri nizkih
temperaturah. Napako je popravil Debye [13].
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Debyev model
Debyev model specifične toplote se glasi

,

(5.8)

kjer vsota po indeksu p teče po vseh polarizacijah različnih fononskih vej. V modelu
v naslednjem koraku upoštevamo zvezo med krožno frekvenco in valovnim
vektorjem k, ki je linearna (ω = ck). V enačbi 5.8 integral po krogli kd vsebuje
natančno N valovnih vektorjev, N pa predstavlja število gradnikov v kristalu.
Volumen

predstavlja recipročni prostor, ki ga zavzema en gradnik, zato

velja

(5.9)
Enačba velja, ker vemo, da je n = N/V. Če to razpišemo, dobimo:

.

(5.10)

Ker poznamo tri vrste polarizacije p in ker predpostavimo, da tip polarizacije ne
vpliva na specifično toploto, v enačbi 5.8 vsoto po p zamenjamo s faktorjem 3.
Potem v tej enačbi integriramo še po sferičnih koordinatah

in

dobimo
(5.11)

Z odvajanjem enačbe 5.11 pridemo do Debyeve specifične toplote

(5.12)
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kjer je x = ℏck/kBT, θD = ℏωD/kB je Debyeva temperatura in ωD Debyeva frekvenca.
Pri tej frekvenci sta valovna dolžina elastičnih valov in najmanjša dimenzija mreže
enaki.
Ko je temperatura nižja od Debyeve temperature, gre lahko zgornja meja integrala v
enačbi 5.12 proti neskončnosti. To pomeni, da lahko ta integral sedaj rešimo
analitično in dobimo rešitev 4π4/15. S tem dobimo izraz za specifično toploto pri
nizkih temperaturah

.

(5.13)

V primeru zelo visokih temperatur se enačba 5.12 poenostavi in dobimo konstantno
vrednost za specifično toploto Cv = 3nkB. Da dobimo Dulong-Petitovo vrednost za
specifično toploto, jo zapišemo kot molarno količino [13].

Merjenje specifične toplote
Sistem PPMS meri specifično toploto pri konstantnem tlaku. To količino merimo
tako, da dovajamo in odvajamo toploto vzorcu, pri čemer merimo spremembo
temperature. Meritev poteka v dveh periodah.
V prvi periodi s konstantno močjo vzorcu dovede znano količino toplote v
določenem času. V drugi periodi pa v enakem časovnem intervalu poteka ohlajevanje
vzorca. Program, s katerim opravljamo meritev, analizira vsak postopek in nam vrne
specifično toploto pri merjeni temperaturi. Na nosilcu za vzorec sta nameščena
grelec in termometer ki sta s sistemom povezana preko žičk za dovajanje električne
energije. Na nosilcu je pritrjen vzorec, med njima je posebna plast masti, ki omogoča
dober termični kontakt za prevajanje toplote. Vzorci, ki jim lahko merimo specifično
toploto z napravo PPMS, so lahko težki med približno 1 do 200 mg. Specifično
toploto vzorca ZnPd smo merili v temperaturnem območju med 2 in 390 K.
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Meritve specifične toplote nam dajo pomembne informacije o vzbujanjih kristalne
mreže ter elektronskih in magnetnih lastnostih snovi.

Slika 13: Shematski prikaz merilnika za merjenje specifične toplote sistema PPMS
(postavitev vzorca na nosilec) [14].

5.1.2 Električna upornost
Električno upornost definira Ohmov zakon, ki pravi, da je tok odvisen od napetosti in
električne prevodnosti snovi. Pri merjenju toka v žicah z različno debelino in dolžino
je tok obratno sorazmeren z dolžino žice in premo sorazmeren s presekom žice.
Na podlagi te ugotovitve je definiran upor žice. To pomeni, da obstaja med uporom,
napetostjo in tokom preprosta zveza, ki je danes znana kot Ohmov zakon [15].

(5.14)

kjer je R električna upornost (Ω), U električna napetost (V) in I električni tok (A).
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Štiritočkovno merjenje
Štiritočkovna merilna metoda temelji na Ohmovem zakonu. Ob konstantno vsiljenem
toku merimo padec napetosti na vzorcu ob njegovi znani dolžini in prerezu. Metoda
je dokaj enostavna ter hkrati zanesljiva, tako da se uporablja za merjenje upornosti
kovin in zlitin.
Osnovni dvotočkovni način določanja upornosti poteka preko merjenja padca
napetosti pri znanem toku na merjenem uporu, ki ga priključimo z dvema žicama.
Njegova slabost je ta, da je v izmerjeno vrednost vključena tudi upornost merilnih
žic. Težavi se izognemo z uporabo štirih ločenih žic za napetostne in tokovne
priključke. Tej metodi rečemo štiritočkovna tehnika. Po tokovnih žicah teče merilni
tok skozi upor, po napetostnih pa praviloma več velikostnih razredov manjših tokov
za merjenje napetosti, zato je vpliv merilnih žic zanemarljiv.
V našem primeru je potekalo tovrstno merjenje tako, da smo na vzorec priključili
štiri žičke. Zunanji par je povezan s tokovnim virom, notranji pa z merilnikom
napetosti. Z uporabo štiritočkovne metode ločimo tokovne in napetostne kontakte in
s tem zmanjšamo napako zaradi upornosti merilnih žic v primerjavi z osnovno
dvožično metodo [16].

Slika 14: Primer vzorca pritrjenega na plošček (puck) s štiritočkovnimi kontakti.
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Upornost vzorca se izračuna iz Ohmovega zakona

. Specifična upornost se v

tem primeru izračuna iz enačbe

(5.15)

kjer je S presek vzorca, I tok, ki teče skozi vzorec, U padec napetosti in d razdalja
med notranjima žičkama.

Slika 15: Tehnika za merjenje električne upornosti: štiritočkovna metoda [17].

5.2 Merjenje magnetnih lastnosti – MPMS (Magnetic Property Measurement
System

Magnetizacijo in magnetno susceptibilnost smo pomerili na magnetometru MPMS
(Magnetic Property Measurement System) XL-5 proizvajalca Quantum Design.
Naprava omogoča merjenje magnetnih momentov vzorcev (do

emu) pri

različnih temperaturah (od 1,9 K do 400 K) in v različnih magnetnih poljih (od -5 T
do 5 T). Vzorec je lahko kapljevina, prah ali kristal, njegova velikost pa je omejena
na nekaj 10

. Magnetni moment vzorca merimo z detektorjem SQUID

(Superconducting Quantum Interference Device), magnetna polja pa ustvarimo s
superprevodno tuljavo.
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Prostor, v katerem je vzorec med meritvijo, je napolnjen s helijevo atmosfero pri
tlaku

0,01 bar, pred zunanjimi magnetnimi motnjami pa je zaščiten s

superprevodnim ščitom. Detektor SQUID, tuljavo magneta in superprevodni ščit
hladimo s tekočim helijem, sam vzorec pa s helijevim plinom. Tekoči dušik, ki
obdaja posodo s helijem, zmanjšuje porabo helija.

Slika 16: Magnetometer Quantum Design MPMS XL-5 [17].

Magnetometer je sestavljen iz magnetometrske enote, v kateri so merilni senzorji in
merjenec, ter kontrolne omarice z napajalno in kontrolno elektroniko. Krmiljenje in
zajem podatkov opravljamo preko računalnika, ki je povezan s kontrolno omarico.
Magnetometrsko enoto sestavljajo izolacijska posoda, mehanizem za premikanje
vzorca, superprevodni magnet, SQUID detektor in deli potrebni za upravljanje z
dušikom, helijem in vakuumom.

Premikalni mehanizem zunaj toplotno izolirane posode med meritvijo premika
vzorec vzdolž cevi skozi merilne tuljave. Cev je pod nizkim tlakom in napolnjena s
helijem. Vse naštete komponente se nahajajo v magnetnem polju znotraj navitja
superprevodnega magneta, ki leži v toplotno izolirani posodi. Pri vsaki poziciji
vzorca se izvede nekaj meritev napetosti (ta je sorazmerna z magnetnim pretokom
skozi merilne tuljave) na SQUID detektorju.
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Meritve se povprečijo in shranijo v obliki odvisnosti napetosti od lege. To lahko, ob
ustrezni umeritvi s testnim vzorcem, pretvorimo v magnetni moment vzorca.
V strokovnih literaturah pri poročanju rezultatov meritev magnetnih lastnosti pogosto
najdemo cgs (centimeter gram sekunda) enote namesto SI enot (mednarodni sistem
enot). Nekaj pomembnih enot cgs sistema in njihove pretvorbe v SI sistem so
predstavljene v tabeli [17].

količina

oznaka

cgs enota

pretvorba

SI enota

gostota magnetnega polja

B

G (Gauss)

10-4

T

3

jakost magnetnega polja

H

Oe (Oersted)

10 /4π

A/m

magnetizacija

M

emu/g

1

Am2/kg

volumska susceptibilnost

emu/cm3

4π

-

masna susceptibilnost

emu/g

4π·10-3

m3/kg

molska susceptibilnost

emu/mol

4π·10-6

m3/mol

Tabela 1 : Tabela predstavlja pretvorbe pomembnih fizikalnih količin med cgs in SI sistemom.

5.2.1 Magnetizacija in magnetna susceptibilnost
Kadar snov ni v zunanjem magnetnem polju in nima magnetne ureditve, kažejo
magnetni momenti atomov enakomerno v vse smeri. Povprečno magnetno polje, ki
ga ustvarjajo magnetni momenti, je v tem primeru enako nič.

Kadar snov postavimo v zunanje magnetno polje, se magnetni momenti uredijo, tako
da kaže več magnetnih momentov v smeri zunanjega magnetnega polja kot v
nasprotni smeri. Zato je tedaj prispevek magnetnih momentov atomov k magnetnemu
polju v snovi različen od nič.
Osnovna fizikalna količina v magnetizmu je magnetni dipolni moment
Am2. Celotni magnetni dipolni moment vzorca je

z enoto

.
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Magnetnega moment je odvisen od jakosti zunanjega magnetnega polja H. Čim večje
je zunanje magnetno polje, tem bolj so magnetni momenti urejeni.

Tako je tudi magnetizacija odvisna od jakosti zunanjega magnetnega polja. Za opis
magnetnih lastnosti snovi vpeljemo magnetizacijo

,

,

(5.16)

ki jo definiramo kot gostoto magnetnih momentov in jo lahko izrazimo na maso mv
(z enoto Am2/kg), prostornino V (z enoto A/m) ali množino snovi n (z enoto
Am2/mol).

S pomočjo magnetizacije, ki nastane zaradi zunanjega magnetnega polja
vpeljemo gostoto magnetnega polja

, lahko

v snovi,

(

),

(5.17)

ki ima enoto T (tesla). V zadnji enačbi je magnetizacija izražena na prostornino snovi
in ima enoto A/m, torej enako kot magnetno polje

.

Pomembna fizikalna količina za opis magnetnih lastnosti snovi je magnetna
susceptibilnost , ki opisuje magnetni odziv snovi na zunanje polje

in je definirana

kot
(5.18)

Njena enota je odvisna od izbire enote za magnetizacijo. Susceptibilnost
diamagnetne snovi

je

negativna, susceptibilnost

vakuuma je enaka nič,

susceptibilnost za paramagnetno in feromagnetno snov pa je pozitivna [17].
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5.2.2 Vrste magnetizma
Glede na obnašanje snovi v zunanjem magnetnem polju jih razdelimo v tri osnovne
skupine, in sicer diamagnetne, paramagnetne in feromagnetne snovi. Poznamo pa še
ferimagnetne, antiferomagnetne in superparamagnetne snovi.

Diamagnetne snovi
Diamagnetizem je vrsta magnetnega obnašanja, ki je prisotna v vseh snoveh, vendar
ima v sistemih z magnetnim redom le neznaten vpliv. Diamagnetni odziv na zunanje
magnetno polje je majhna magnetizacija v nasprotni smeri zunanjega polja.

Magnetizacija diamagnetne snovi je linearno odvisna od jakosti magnetnega polja
vse do največjih magnetnih polj, ki jih lahko ustvarimo z našo mersko opremo
. Pri pozitivni vrednosti zunanjega magnetnega polja H, dobimo

negativno vrednost magnetizacije M.

Slika 17: Obnašanje diamagnetnega materiala kadar je H = 0 (levo)
in kadar H ≠ 0 (desno) [18].

Susceptibilnost je negativna in je temperaturno neodvisna. Ocena za diamagnetno
susceptibilnost je:
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,

Kjer so:

– diamagnetna susceptibilnost,

elektrona,

– Bohrov radij,

(5.19)

– Avogadrova konstanta,

– masa elektrona,

– svetlobna hitrost,

– naboj
– vrstno

število. Ker je diamagnetna susceptibilnost neodvisna od temperature in tudi od
jakosti magnetnega polja H, je magnetizacija

sorazmerna s H [17].

Slika 18: Magnetizacija in susceptibilnost diamagnetnega materiala [19].

Prostorninska magnetna susceptibilnost diamagnetikov, kot je na primer voda, je
. Najmočnejši diamagnetik je bizmut,

. Običajno

so diamagneti električni izolatorji, ki imajo vse elektronske lupine zapolnjene. Ker je
diamagnetizem šibke jakosti, ga v vsakdanjem življenju ne opazimo.

Paramagnetne snovi
Paramagnetne snovi so snovi, ki jih magnetno polje privlači. Paramagnetizem je
prisoten v snoveh, v katerih imajo atomi nesparjene elektrone. Paramagnetna snov
vsebuje trajne magnetne dipole, ki so v odsotnosti magnetnega polja naključno
orientirani zaradi termičnega gibanja. Paramagneti ne kažejo spontane magnetizacije.
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Slika 19: Obnašanje paramagnetnega materiala kadar je H = 0 (levo)
in kadar H ≠ 0 (desno) [18].

V prisotnosti zunanjega magnetnega polja se dipoli delno orientirajo v smeri polja in
snov postane magnetna. Vsota vseh magnetnih momentov predstavlja magnetizacijo
v smeri zunanjega polja.
Magnetna susceptibilnost takih materialov je majhna in pozitivna ter se obnaša po
Curie-Weissovem zakonu:
,

CM in

(5.20)

sta Curiejeva konstanta in Curie - Weissova temperatura. Paramagnetna

susceptibilnost z naraščajočo temperaturo pada, saj urejanju magnetnih momentov
nasprotujejo čedalje večje termične fluktuacije [20].

Slika 20: Magnetizacija in susceptibilnost paramagnetnega materiala [19].
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Feromagnetne snovi

Tretja oblika magnetizma je feromagnetizem. Feromagnetne snovi imajo spontan
magnetni moment tudi kadar je zunanje magnetno polje enako nič. To pomeni, da so
elektronski spini v taki snovi urejeni. Gre za domene z različno orientiranimi spini,
ki so med seboj paralelne ali antiparalelne. Ob prisotnosti dovolj velikega
magnetnega polja se vse domene uredijo paralelno z magnetnim poljem. Dosežemo
stanje nasičene magnetizacije, pri tem se feromagnetna snov povsem namagneti.

Slika 21: Obnašanje feromagnetnega materiala kadar je H = 0 (levo)
in kadar H ≠ 0(desno) [18].

Magnetizacijska krivulja

je v izhodišču veliko bolj strma v primerjavi s tisto

za paramagnetne snovi. V začetku, ko je magnetno polje še razmeroma šibko,
magnetizacija strmo narašča. V močnem magnetnem polju naraste skokovito in pri
nasičeni magnetizaciji

se magnetizacija ustali, takrat velja

. Takrat

postane tudi neodvisna od zunanjega magnetnega polja .
Značilnost feromagnetnih snovi je histerezna zanka

. Dobimo jo tako, da

feromagnetno snov, ki še ni bila v magnetnem polju, magnetimo v zunanjem
magnetnem polju. Ko jakost magnetnega polja H povečujemo, se magnetizacija M
povečuje do nasičene magnetizacije

. Nato zunanje polje zmanjšujemo.
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Magnetizacija se takrat zmanjšuje po drugi poti. Ko izklopimo zunanje magnetno
polje

, ostane snov delno namagnetena. Ta preostali magnetizem imenujemo

remanentna magnetizacija

. Z večanjem zunanjega polja v nasprotni smeri, se

magnetizacija najprej zmanjšuje od

do 0. Jakost magnetnega polja

, pri kateri

se remanentni magnetizem izniči, se imenuje koercitivnost. Če z zmanjševanjem
polja nadaljujemo, dosežemo nasičenje v negativni smeri. Ko nato polje spet
povečujemo, se magnetizacija veča po drugi poti, tako da opiše krivuljo, ki ima
obliko zanke.
Za feromagnetne snovi je tudi značilno, da susceptibilnost pojema z naraščajočo
temperaturo in pade pri Curiejevi temperaturi na majhno vrednost. Pri tej temperaturi
preide feromagnetna snov v paramagnetno. Pri ohlajanju je prehod obraten. Snov
postane ponovno feromagnetna, ko pade temperatura pod Curiejevo temperaturo.
Elementi železo, nikelj, kobalt in veliko njihovih zlitin so tipični feromagnetni
materiali. Na spodnji sliki vidimo primerjavo magnetnega obnašanja (magnetizacije
levo in susceptibilnosti desno) različnih vrst magnetnih materialov v odvisnosti od
temperature [21, 22].

Slika 22: Grafa prikazujeta (levo) primerjavo M(H) različnih magnetnih materialov in
(desno) primerjavo

različnih magnetnih materialov [23].
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5.3 Analiza z vrstičnim elektronskim mikroskopom - SEM (Scanning Electron
Microscope)
Za strukturno in kemijsko analizo vzorca sem uporabila Vrstični elektronski
mikroskop SEM (Scanning Electron Microscope), ki za opazovanje površine
uporablja elektronski curek. Ta tipa raziskovano površino po vzporednih črtah. Z
njim lahko opazujemo topografske slike površin v velikostnem redu od nekaj nm do
nekaj μm, s pomočjo energijsko disperzijske spektroskopije EDS (Energy Dispersive
Spectroscopy) pa tudi določimo kemijsko sestavo snovi.

5.3.1 Sestava, delovanje in lastnosti SEM
Elektronska puška je vir elektronov v kateri je katoda, ki emitira elektrone. Primarne
elektrone pospešujemo z napetostjo na anodi, nato sistem elektromagnetnih leč in
zaslonk usmerja ter fokusira elektronski curek na vzorec. Detektor zbere signal
elektronov iz opazovanega vzorca nato se ojačan signal prenese na katodni zaslon
kjer opazujemo sliko. Poleg tega je potrebna tudi vakuumska enota, ki zagotavlja v
komori nizke tlake v velikostnem razredu 10-4 Pa [24].

Slika 23: Zgradba vrstičnega elektronskega mikroskopa
SEM (Scanning Electron Microscope) [25, 26].
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Naprava deluje tako, da elektronski snop trči na površino vzorca in pri tem nastanejo
številni signali, ki so posledica elastičnega in neelastičnega sipanja primarnih
elektronov na atomih snovi. Pri elastičnem sipanju elektron interagira z atomskim
jedrom, energija elektronov se ne spreminja, močno pa se spremeni smer gibanja
elektrona. Del primarnih elektronov se tako po večkratnem elastičnem sipanju usmeri
nazaj proti površini vzorca in zapusti vzorec. Te elektrone imenujemo povratno
sipani elektroni (BSE). Pri neelastičnem sipanju elektronov na atomih snovi elektron
izgublja svojo energijo, tako da pri interakciji nastanejo sekundarni elektroni,
karakteristični rentgenski žarki, Augerjevi elektroni, katodna luminiscenca in
zavorno sevanje [27].

Slika 24: Signali, ki nastanejo pri interakciji elektronov z materialom [27].

V vrstičnem elektronskem mikroskopu elektronski curek hitro potuje po površini
vzorca, pri čemer dobimo sliko tako, da detektiramo bodisi primarne povratno sipane
elektrone BSE (ang. backscattered electrons), ki imajo visoko energijo
ali pa sekundarne elektrone SE (ang. secondary electrons), ki imajo nizko energijo
. SE nosijo informacijo o topografiji površine vzorca. Število SE, ki
nastanejo v vzorcu, je praktično neodvisno od vrste atomov oz. atomskega števila Z.
Število BSE je odvisno od lokalne topografije površine in od vrste atomov v vzorcu
– monotono narašča z atomskim številom Z. Odvisnost koeficienta

BSE od Z

uporabljamo za Z-kontrast, za slike na katerih lahko razlikujemo področja z različno
kemijsko sestavo (težji elementi so videti svetlejši).
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Slika 25: Primerjava zajemanja slik, na levi z detektiranjem BSE (težji elementi so
videti svetlejši), na desni pa SE elektronov [27].

Za kemijsko analizo sestave vzorca lahko uporabljamo analizo emitiranih Augerjevih
elektronov za elemente z nizkim atomskim številom ali pa analizo emitirane
rentgenske svetlobe za elemente z višjim atomskim številom.

Energija emitirane rentgenske svetlobe je odvisna od razlike energijskih stanj
elektronov med prehodom elektronov iz višjega na nižji energijski nivo in je
karakteristična za vsak element posebej. Emitirano rentgensko svetlobo analiziramo
z detekcijo energije emitiranih fotonov rentgenske svetlobe (energy dispersive X-ray
spectromety) – EDS analiza. Energijsko disperzijski spektrometer omogoča
rentgensko mikroanalizo elementov v vzorcu z meritvijo energije in intenzitete
rentgenskih žarkov. EDS je sestavljen iz silicijevega polprevodniškega detektorja,
ojačevalnika in večkanalnega analizatorja. Energijski vrhovi ustrezajo različnim
elementom v vzorcu, so ozki in se jih da zlahka rešiti. Kadar je veliko elementov v
vzorcu, dobimo več vrhov. Tipičen EDS spekter je prikazan na Sliki 28 kot število xžarkov v odvisnosti od energije (v keV).
Priprava kovinskih vzorcev poteka na enak način kot vzorcev za svetlobno
mikroskopijo. Prelomne ploskve kovinskih materialov lahko opazujemo kar brez
kakršne koli priprave. Vzorce neprevodnih snovi kot so na primer keramika, beton,
polimeri, moramo prevleči s tanko plastjo prevodne snovi, katere debelina doseže
nekaj desetink nanometra. Običajno jih naparevamo z ogljikom ali pa napršujemo z
zlatom, srebrom ali kako drugo dobro prevodno kovino.
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Če hočemo v vrstičnem elektronskem mikroskopu razločiti dva delca, mora biti pri
tem premer elektronskega curka manjši od razdalje med njima. Najmanjša razdalja
med delcema, ki ju še lahko razločimo, je enaka najmanjšemu premeru elektronskega
curka, ki pa je okoli 1 nm. S človeškim očesom ju lahko razločimo, če sliko
povečamo za približno 200 000-krat (0,2 mm/1 nm). To pomeni, da je ločljivost in s
tem največja povečava vrstičnega elektronskega mikroskopa 100-krat večja kot v
svetlobnem mikroskopu.
Vrstični elektronski mikroskop ima tudi izjemno globinsko ostrino, in sicer do 0,5
, kar je 1000-krat boljše kot v svetlobnem mikroskopu. Zaradi tega lahko
opazujemo hrapave površine (na primer prelomnine ali pa globoko jedkane vzorce)
[24].

Slika 26: Slika vzorca
s sekundarninmi elektroni,
(levo) 104 – kratna povečava in (desno) 55240 – kratna povečava.

Slika 27: Slika vzorca
s povratno sipanimi elektroni,
(levo) 101 – kratna povečava in (desno) 55240 – kratna povečava.
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Slika 28: EDS spekter vzorca
, na ordinati je intenziteta
x-žarkov in na abscisi je energija v keV.
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6 REZULTATI
smo določili njegove fizikalne

Da bi podrobneje opredelili material

lastnosti z merjenjem specifične toplote, električne upornosti in magnetnih lastnosti.
Meritve električne upornosti in specifične toplote so bile izvedene z merilnim
sistemom Quantum Design (PPMS 9T) za merjenje fizikalnih lastnosti, ki je bil
opremljen z 90 kOe magnetom. Magnetne meritve so bile opravljene z Quantum
Design MPMS XL-5 SQUID magnetometrom opremljenim z magnetom 50 kOe.

6.1 Specifična toplota
Specifična toplota pri nizkih temperaturah

je primerna količina za določitev

elektronske gostote stanj (electronic density of states – DOS) pri Fermijevi
energiji in za oceniti Debyevo temperaturo. Skupna specifična toplota je vsota
elektronske specifične toplote in mrežne specifične toplote. Elektronska specifična
toplota je linearno odvisna od temperature

(6.1)
pri čemer je

koeficient elektronske specifične toplote

(6.2)

kjer je

gostota elektronskih stanj pri Fermijevi energiji

.

Pri nizkih temperaturah pod okoli 10 K lahko mrežno specifično toploto (fononski
prispevek) aproksimiramo z Debyevim modelom in jo lahko izrazimo kot funkcijo
temperature v obliki
.

(6.3)
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Koeficient mrežne specifične toplote

se nanaša na Debyevo temperaturo preko

razmerja:
(6.4)

in dobimo koeficient mrežne specifične toplote :

(6.5)

kjer je

Debyeva temperatura in R plinska konstanta. Skupno specifično toplota pri

nizkih temperaturah lahko nato zapišemo kot:

(6.6)

Pri sobni temperaturi
prispevka

je elektronski prispevek

manjši od mrežnega

k skupni specifični toploti. Mrežna specifična toplota z nižanjem

temperature pada proporcionalno s

, medtem ko elektronska specifična toplota z

nižanjem temperature pada proporcionalno s T. Pod določeno temperaturo, ki je pri
kovinah po navadi okoli 10 K, elektronska specifična toplota postane večja od
mrežne in ju lahko med seboj ločimo. To naredimo na sledeči način. Enačbo (6.6)
delimo s T in dobimo:

(6.7)

Vrednosti C/T v odvisnosti od

narišemo na graf, kjer koeficient

naklon premice dobljene iz podatkov pod 10 K. Koeficient

predstavlja

pa predstavlja

presečišče premice s C/T osjo.
Na sliki 29 je prikazana molarna specifična toplota
z molsko maso

(pri stalnem tlaku) vzorca
v odvisnosti od temperature
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merjeno v območju med 2 K in 390 K. V spodnjem desnem kotu je vstavljen graf, ki
predstavlja C/T v odvisnosti od

.

Slika 29: Graf prikazuje specifično toploto
v odvisnosti od T v celem merilnem območju .
Vstavek prikazuje nizkotemperaturno specifično toploto, deljeno s temperaturo v odvisnosti
od kvadrata temperature. Na grafu sta eksperimentalno določena koeficienta in .

Z analizo smo dobili vrednost koeficienta elektronske specifične toplote
in vrednost koeficienta mrežne specifične toplote
Po vstavku eksperimentalno dobljenih podatkov sledi, da je Debyeva
. Če podatke primerjamo z referenčnimi

temperatura za vzorec ZnPd
vrednostmi za elemente

in

, vidimo, da je Debyeva

temperatura spojine ZnPd precej visoka in je bližje cinkovi. S pomočjo enačbe 6.2 in
eksperimentalno pridobljenega koeficienta elektronske specifične toplote lahko
določimo gostoto energijskih stanj pri Fermijevi energiji, ki znese
.
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6.2 Električna upornost
Na naslednjem grafu lahko vidimo, kako se električna upornost

spreminja v

odvisnosti od temperature na območju od 1,9 K do 400 K. Merili smo pri magnetnem
polju 0T in 9T. Električna upornost je dejansko neodvisna od magnetnega polja.
Razlika upornosti med 0T in 9T na grafu je posledica vpliva magnetnega polja na
merilno celico.

Slika 30: Električna upornost vzorca ZnPd v odvisnosti od temperature
v magnetnem polju 0T (črni krogci) in 9T (rdeči krogci).

Stran od meje z nizko temperaturo nekje od 25 K navzgor, upornost narašča linearno
s temperaturo. Pozitivni temperaturni koeficient upornosti kaže na prevladujočo
vlogo elektron-fonon neelastičnega sipanja v temperaturni odvisnosti električne
upornosti. Nasičenost električne upornosti do konstantne meje pri

je posledica

napak v strukturi ki se kažejo kot defekti v kristalni mreži. Izmerjene upornosti
ustrezajo upornosti kovin.
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mag. polje
0T

19,0

25,4

9T

19,8

25,8

Tabela 2: Električne upornosti vzorca ZnPd pri določenem magnetnem polju in temperaturi.

6.3 Susceptibilnost in magnetizacija
Pri magnetni karakterizaciji vzorcev običajno najprej izmerimo temperaturno
odvisnost magnetne susceptibilnosti. Meritev poteka v konstantnem magnetnem
polju. Magnetna susceptibilnost

vzorca ZnPd je bila določena v

temperaturnem območju od 1,9 K do 300 K v zunanjem magnetnem polju 1 T.
Temperaturno odvisnost susceptibilnosti smo prilagajali z enačbo:

(6.8)

in dobili Curiejevo konstanto
in konstantni prispevek

, Curie-Weissovo temperaturo
. Konstantni prispevek

je posledica Larmorjevega diamagnetizma zapolnjenih elektronskih orbital atomov.
Z nižanjem temperature susceptibilnost raste zaradi prisotnih majhnih paramagnetnih
primesi v vzorcu (ima Curie-jev rep, morda zaradi paramagnetnih nečistoč pri sintezi
ZnPd). Vzorec je paramagneten pri nizkih temperaturah, nad 50 K pa prevlada
diamagnetni prispevek (negativna susceptibilnost).
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Slika 31: Graf prikazuje temperaturno odvisnost magnetne susceptibilnosti
vzorca
ZnPd (črni krogci) med 1,9K in 300K v magnetnem polju 1T. Eksperimentalne podatke smo
prilagajali z enačbo
(zelena krivulja).

Druga standardna meritev pri magnetni karakterizaciji je meritev magnetizacije v
odvisnosti od zunanjega magnetnega polja

. Meritev izvajamo pri konstanti

temperaturi, magnetno polje pa spreminjamo po zaporedju
. Tako pomerimo deviško krivuljo in celotno histerezno
zanko v primeru, da obstaja. Območje magnetnega polja je od - 5 T do 5 T.

Magnetizacijsko krivuljo, izmerjeno pri temperaturi 2 K za vzorec ZnPd smo
prilagajali z enačbo:
,

(6.9)

je Brillouinova funkcija definirana kot:

(6.10)
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Z

smo označili razmerje Zeemanove energije magnetnega momenta v zunanjem polju

in termične energije

:

.

Dobili smo vrednosti

(6.11)

in

. g

faktor pa je bil fiksiran na vrednost

Kot je videti na Sliki 32, magnetizacijska krivulja

kaže negativen naklon pri

visokih magnetnih poljih in magnetno komponento oblike črk S pri nizkih poljih.
Naklon pri visokih poljih je posledica diamagnetnega prispevka.

Slika 32: Na grafu je prikazana M(H) krivulja vzorca ZnPd (črni krogci) pri temperaturi 2K.
Eksperimentalne podatke smo prilagajali z enačbo
(zelena krivulja).
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7 ZAKLJUČEK
Magistrska naloga vsebuje karakterizacijo materiala ZnPd s SEM mikroskopijo in
meritve njegovih fizikalnih lastnosti, ki so tesno povezane s katalitičnimi lastnostmi
površine. Zmerili smo specifično toploto in električno upornost v odvisnosti od
temperature. Uporabili smo aparaturo Quantum Design Physical Property
Measurement System – PPMS 9 T, ki je opremljen z 90 kOe magnetom. Specifična
toplota pri nizkih temperaturah

vzorca

z molsko maso

je primerna količina za določitev

elektronske gostote stanj pri

Fermijevi energiji, ki vpliva na absorpcijske lastnosti katalitičnega materiala.
Ocenimo lahko tudi Debyevo temperaturo
je

. Debyeva temperatura za vzorec ZnPd

, gostota energijskih stanj pa znese
. Električno upornost smo merili pri magnetnem polju 0T in 9T. Ugotovimo, da

magnetno polje ne vpliva na spremembo upornosti v merjenem temperaturnem
območju.
S pomočjo meritev magnetizacije v odvisnosti od zunanjega magnetnega polja M(H)
in meritev magnetne susceptibilnosti v odvisnosti od temperature χ(T) smo analizirali
magnetne lastnosti medkovinskega vzorca ZnPd. Magnetizacijo in magnetno
susceptibilnost smo pomerili na magnetometru MPMS

(Magnetic Property

Measurement System) XL-5 proizvajalca Quantum Design, ki je opremljen s 50 kOe
magnetom. Temperaturno odvisnost susceptibilnosti vzorca smo prilagajali s
funkcijo, ki opisuje magnetno obnašanje in dobili Curie-Weissovo temperaturo
. Imamo paramagneten vzorec pri nizkih temperaturah, nad 50 K pa
prevlada diamagnetni prispevek. M(H) krivuljo vzorca ZnPd pri temperaturi 2K smo
prilagajali s paramagnetno enačbo stanja in dobili negativen naklon pri visokih
poljih, kar je posledica diamagnetnega prispevka, pri nizkih poljih imamo magnetno
komponento oblike črk S.
Rezultati izmerjene medkovinske spojine ZnPd služijo kot referenca za nadaljnje
raziskave katalitičnih lastnosti.
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