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Moraus, U: Magnetizem bakrovih dimerov 

Diplomski seminar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek 

za fiziko, 2013. 

Povzetek: 

V diplomskem seminarju sem raziskala magnetne lastnosti vzorca z molekulsko formulo 

                  . Izmerila sem magnetno susceptibilnost v odvisnosti od temperature 

pri konstantnem magnetnem polju in magnetizacijo v odvisnosti od magnetnega polja pri 

konstantni temperaturi. Eksperimentalne rezultate sem primerjala s teoretičnimi napovedmi 

Bleaney-Bowersovega modela in pojasnila, kako interakcije med sosednjimi bakrovimi ioni 

vplivajo na magnetne lastnosti materiala. 

Ključne besede: bakrov dimer, Bleaney-Bowersov model, magnetni moment, susceptibilnost, 

magnetizacija, izmenjalna interakcija. 

Abstract: 

In the seminar I investigated the magnetic properties of a sample with the composition 

                  . I measured the magnetic susceptibility as a function of temperature at 

constant magnetic field and the magnetization as a function of magnetic field at constant 

temperature. I compared the experimental results with the theoretical predictions of the 

Bleaney-Bowers model and explained the effect of interaction between the neighboring 

copper ions on the magnetic properties of the material. 

Key words: copper dimer, Bleaney-Bowers model, magnetic moments, susceptibility, 

magnetization, exchange interaction. 
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1 Uvod 

Magnetizem in magnetno obnašanje je zanimivo za fizike že več stoletij. Z magnetizmom so 

se ukvarjali znameniti fiziki (William Gilbert, Hans Christian Oersted, Pierre Curie, …), ki so 

veliko pripomogli k razumevanju magnetnih lastnosti snovi. Največji napredek v preučevanju 

magnetnih lastnosti snovi se je zgodil v prejšnjem stoletju, kajti prej niso znali natančno 

meriti magnetnih lastnosti. Še posebej zanimive so postale spojine, ki imajo po več kot en 

magnetni atom, na primer atome kobalta (Co), bakra (Cu), železa (Fe), itd. Številne spojine, ki 

jih tvorijo bakrovi (II) ioni, so zanimive zaradi možne uporabe na različnih področjih, kot so 

nanostrukture, biološki sistemi in tudi zaščitni premazi lesa [1]. 

Glede na magnetne lastnosti se bakrove spojine z dvema bakrovima ionoma na molekulo 

bistveno razlikujejo od ostalih bakrovih kompleksov. Dva bakrova iona se na majhni razdalji 

največkrat antiferomagnetno sklopita v par t.i. dimer. Magnetno obnašanje snovi, ki vsebujejo 

dimere, je bistveno drugačno od tistega v snoveh, kjer atomi ne sodelujejo. Leta 1952 sta 

fizika Bleaney in Bowers raziskovala spojine z bakrom in njihovo magnetizacijo poimenovala 

anomalni paramagnetizem, ker je popolnoma drugačen od paramagnetizma drugih bakrovih 

spojin [2]. Podala sta enačbo za izračun magnetne susceptibilnosti, kjer sta Curiejevemu 

modelu paramagnetizma dodala člen, ki opisuje interakcijo med magnetnimi momenti v 

dimerih bakra [2]. 

Cilj diplomskega seminarja je bil izmeriti magnetne lastnosti spojine, v kateri je med ionoma 

bakra izmenjalna interakcija, in pokazati, kako se magnetne lastnosti takšne spojine 

razlikujejo od čiste paramagnetne, kjer ni interakcij. V diplomskem seminarju najprej 

vpeljemo fizikalne količine, s katerimi opisujemo magnetne lastnosti in opišemo 

paramagnetizem ter Curiejev paramagnetizem (poglavje 2). Na magnetne lastnosti močno 

vplivajo magnetne interakcije med magnetnimi momenti. Najpomembnejši magnetni 

interakciji sta neposredna izmenjalna interakcija in posredna oziroma super izmenjalna 

interakcija (poglavje 3). Zaradi izmenjalnih interakcij nastopita med magnetnimi momenti 

antiferomagnetna ali feromagnetna ureditev. V diplomskem seminarju podam izpeljavo 

enačbe za magnetno susceptibilnost za dva iona bakra, ki intereagirata (poglavje 4). Merila 

sem magnetne lastnosti spojine                   , katere magnetnih lastnosti nismo 

poznali, vendar smo pričakovali, da bodo med bakrovima ionoma znatne magnetne 

interakcije. Rezultate primerjam z meritvami magnetne susceptibilnosti za vzorec [Cu(4-

NO2bz)2(mna)2(H2O)], ki je paramagneten (poglavje 5). Za primerjavo ne moremo vzeti 

samega bakra, ki je diamagneten, saj je v kovinski obliki in nima lokaliziranih magnetnih 

momentov.  
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2 Magnetizem v materialih 

2.1  Magnetni moment 

Klasično si magnetni moment   predstavljamo kot električni tok  , ki teče po zanki s površino 

  

   ∫                                                                                  

Smer magnetnega momenta kaže v smeri osi zanke pravokotno na zanko (slika 1). Magnetni 

moment v atomih je povezan z vrtilno količino atoma. Tirni magnetni moment ( ⃑ ) je 

povezan s tirno vrtilno količino   ⃑⃑ : 

 ⃑  
  

   
 ⃑⃑                                                                               

kjer je    osnovni električni naboj elektrona in    masa elektrona. Iz kvantne mehanike 

vemo, da ima elektron poleg tirne vrtilne količine še spinsko vrtilno količino   ⃑ . Magnetni 

moment, je povezan s spinsko vrtilno količino, imenujemo lastni magnetni moment ( ⃑     

 ⃑    
  

   
 ⃑                                                                       

kjer je   Landéjevo giromagnetno razmerje. Atomi, kot so vodik, srebro in baker, ki v 

osnovnem energijskem stanju nimajo tirne vrtilne količine, imajo le lastni magnetni moment 

[1]. 

 

Slika 1. Smer magnetnega momenta  ⃑ glede na zanko s površino  , po kateri teče električni 

tok   [3]. 

Magnetni materiali vsebujejo atome prehodnih elementov periodnega sistema, ki imajo delno 

zapolnjene  3d orbitale (Cu, Fe, Co, …) in atome z delno zapolnjenemi 4f orbitalami (La, Pr, 

…). Ti elementi imajo magnetne momente zaradi nesparjenih oz. samskih elektronov s 

skupno vrtilno količino različno od nič [4]. Pri elementih, ki zapolnjujejo 3d orbitalo, je 

pogost pojav ˝orbital quenching˝. To pomeni, da kristalno polje povzroči, da v osnovnem 

energijskem stanju nimajo tirne vrtilne količine. Skupna vrtilna količina je zato enaka spinski 



3 

 

vrtilni količini. Zaradi tega se pogosto govori o spinskih sistemih in interakcijah med spini, 

namesto med magnetnimi momenti [4]. 

2.2  Magnetizem 

Magnetne snovi ločimo glede na njihov odziv, ko jih damo v zunanje magnetno polje. Odziv 

opišemo s susceptibilnostjo  . Susceptibilnost je definirana kot razmerje med magnetizacijo 

( ) in jakostjo zunanjega magnetnega polja ( ), v katerega damo material:  

  
 

 
                                                                              

Magnetizacija je definirana kot: 

                                                                               

kjer je   število magnetnih momentov   na enoto volumna. V vakuumu sta gostota 

magnetnega polja     in magnetna poljska jakost povezani z 

                                                                               

kjer je je    permeabilnost vakuuma. Če imamo snov v magnetnem polju, je potrebno zvezi 

med magnetnim poljem in magnetno poljsko jakostjo dodati še magnetizacijo [1]   

                                                                      

Magnetno susceptibilnost pogosto podamo kot molarno magnetno susceptibilnost     :  

                                                                            

kjer je je   volumska magnetna susceptibilnost, podana z enačbo (4), in    volumen, ki ga 

zasede 1 mol vzorca [1].  

Snovi, ki imajo polne vse elektronske orbitale, so običajno diamagnetne. Susceptibilnost 

diamagnetnih snovi je negativna. Magnetne snovi, v katerih se magnetni momenti pod 

vplivom zunanjega magnetnega polja orientirajo v smeri zunanjega magnetnega polja, 

imenujemo paramagnetne snovi. Pri obravnavi paramagnetizma predpostavimo, da se 

magnetni momenti med seboj ne čutijo, torej da ni interakcij med njimi. Za paramagnetizem 

je značilna pozitivna susceptibilnost  . Paramagnetno obnašanje je značilno za elemente, ki 

imajo delno zapolnjene elektronske orbitale oziroma nesparjene elektrone. Če paramagnetna 

snov ni v zunanjem magnetnem polju, magnetni momenti kažejo v naključne smeri. 

Magnetizacija paramagnetnega materiala se veča z večanjem jakosti zunanjega magnetnega 

polja, odvisna pa je tudi od temperature  . Višanje temperature povzroča neurejenost med 

magnetnimi momenti, ker se poveča entropija sistema. Zato pričakujemo, da bo magnetizacija 

paramagnetnega materiala močno odvisna od razmerja med temperaturo in jakostjo 

magnetnega polja [1]. 

Magnetne snovi z lokaliziranimi nesparjenimi elektroni so na primer magnetne soli prehodnih 

elementov, organski radikali itd. V teh snoveh magnetni momenti niso nujno sklopljeni samo 
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z zunanjim magnetnim poljem in se ne odzivajo samo na spremembo temperature, ampak 

lahko med seboj sodelujejo tudi preko izmenjalnih interakcij [4], ki jih bomo podrobneje 

opisali v 3. poglavju. V nadaljevanju pa bomo najprej vpeljali Curiejev zakon, ki opiše 

paramagnetno snov, v kateri ni izmenjalnih interakcij. 

2.3  Curiejev paramagnetizem 

Za paramagnetne snovi, ki imajo majhno magnetizacijo, odvisnost susceptibilnosti od 

temperature podaja Curiejev zakon: 

      
  

 
                                                                          

kjer je    molarna Curiejeva konstanta. Susceptibilnost je torej obratno sorazmerna s 

temperaturo in material je pri nižjih temperaturah bolj magneten (slika 2). Molarna Curiejeva 

konstanta je definirana kot [1] 

   
       

 

   
                                                                          

kjer je     efektivni magnetni moment,    Avogadrova konstanta in    Boltzmanova 

konstanta. Efektivni magnetni moment meri moč oziroma velikost paramagnetnega obnašanja 

snovi. V primeru, da sistem sledi Curiejevemu zakonu, je efektivni magnetni moment 

neodvisen od temperature. Določimo ga z meritvijo molarne Curiejeve konstante. Iz enačbe 

(10) dobimo: 

    √
    

    
√                                                                     

Efektivni magnetni moment lahko izračunamo  iz kvantnega števila skupne vrtilne količine   

   
   

            
 
                                                            

kjer je    Bohrov magneton in vrednost za   izračunamo po enačbi v viru [1] in pri tem 

moramo upoštevat, da velja močna sklopitev med spinsko in tirno vrtilno količino. Za 

elemente periodnega sistema, ki zapolnjujejo    orbitalo, je značilen kvantni pojav ˝orbital 

quenching˝. To pomeni, da v osnovnem energijskem stanju nimajo tirne vrtilne količine in sta 

skupna ter spinska vrtilna količina enaki [1]. Tudi pri računanju   upoštevamo ˝orbital 

quenching˝. Takrat sta kvantni števili spinske in skupne vrtilne količine enaki in kvantno 

število tirne vrtilne količine je enako 0. Po enačbi v viru [1] izračunamo vrednost za  , ki je 

enako 2. Hkrati se izkaže, da je eksperimentalna vrednost za efektivni magnetni moment 

bližje teoretični vrednosti, ki jo dobimo, če upoštevamo ˝orbital quenching˝ (tabela 1). Takrat 

efektivni magnetni moment izračunamo kot 

   
   

            
 
                                                                   

kjer je   kvantno število spinske vrtilne količine [1]. 
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Ion Orbitala       Stanje    
    

    
 

    
  

           ⁄      ⁄     ⁄
                 

 

Tabela 1. Vrednosti za kvantna števila tirne    , spinske     in skupne     vrtilne količine za 

ion bakra. Eksperimentalna vrednost efektivnega magnetnega momenta    
    

, vrednost 

efektivnega magnetnega momenta    
   

 ob upoštevanju samo spinske vrtilne količine, 

izračunane po enačbi (13) (˝orbital quenching˝), in vrednost efektivnega magnetnega 

momenta    
   

 ob upoštevanju skupne vrtilne količine, izračunane po enačbi (12). Povzeto po 

[1]. 

 

Slika 2. Susceptibilnosti   paramagnetnega materiala je obratno sorazmerna s temperaturo  , 

kot napove Curiejev zakon. 

3 Magnetne interakcije 

Magnetni momenti v trdih snoveh so pogosto sklopljeni med seboj, kar vodi do različnih 

urejenih stanj. V klasični fiziki smo obravnavali dva magnetna momenta, ki se med seboj 

povezujeta z dipolno magnetno interakcijo, podobno kot dva paličasta magneta. Dipolna 

interakcija prevlada nad vplivom temperature šele, ko temperatura pade pod 1 K, kar kaže, da 

je šibka interakcija, ki ne more biti razlog za urejena stanja do 1000 K. Pomembna interakcija 

med dvema magnetnima momentoma je izmenjalna interakcija in je ena ključnih interakcij za 

razumevanje magnetnih lastnosti na širšem temperaturnem območju [4].  

Izmenjalna interakcija je kvantnega izvora in nastane zaradi prekrivanja atomskih orbital. To 

omogoči nesparjenim elektronom, da preskakujejo iz enega magnetnega iona na drugega, saj 

so s tem manj lokalizirani. Preskakujoča elektrona imata zaradi Hundovih pravil enako 
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usmerjena spina, saj s tem zmanjšata Coulombski odboj [4]. Rezultat preskakovanja so 

medatomske izmenjalne interakcije. Te vplivajo na celotno energijo kristala, ki je odvisna od 

relativne orientacije spinov elektronov, ki so lokalizirani na sosednjih atomih. Izmenjalna 

interakcija je zdaleč najpomembnejša magnetna interakcija v trdni snovi in je odgovorna za 

obstoj feromagnetizma, kjer so momenti sosednjih atomov orientirani v isto smer, in 

antiferomagnetizma, kjer so sosednji magnetni momenti obrnjeni v nasprotnih smereh [5].  

3.1  Neposredna izmenjalna interakcija 

Neposredna izmenjalna interakcija izvira iz direktnega prekrivanja valovnih funkcij elektrona 

na ionu z valovnimi funkcijami elektrona na sosednjem ionu in Paulijeva izključitvenega 

pravila, ki zahteva simetrijo prostorskega člena valovne funkcije in simetrijo spinskega člena 

valovne funkcije [5]. Izmenjalno interakcijo opišemo s hamiltonianom  ̂ [5]: 

 ̂      ̂⃑   ̂⃑                                                                       

kjer je   sklopitvena konstanta (izmenjalni integral), ki nam pove jakost in vrsto sklopitve 

dveh spinov ali magnetnih momentov, ki jih predstavimo s dvema operatorjema spina  ̂  in 

 ̂   Sklopitvena konstanta je sorazmerna vrednosti prekrivalnega integrala sosednjih orbital. V 

sistemu, kjer sta dva spina, je sklopitvena konstanta definirana kot razlika energij ( ) med 

antiferomagnetno (   ) in feromagnetno (   ) konfiguracijo spina 

                                                                            

Od predznaka sklopitvene konstante   je odvisno ali je osnovno energijsko stanje spina 

feromagnteno ali antiferomagnetno (slika 3). Sklopitvena konstanta ima enote energije [J], saj 

je kasneje pri zapisu lastnih vrednosti operatorja spinske vrtilne količine izvzet ħ in prenesen 

v sklopitveno konstanto. Interakcija je kratkega dosega. Če so razdalje med ioni prevelike, 

interakcija ne more premagati entropijskega učinka, ki želi naključno orientacijo spinov in 

znižuje magnetizacijo [5].  

 

Slika 3. Susceptibilnost   v odvisnosti od temperature   za različne vrednosti sklopitvene 

konstante  . Povzeto po [6]. 

𝜒
  
 
 

−
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Material, ki je feromagneten, ima spontano magnetizacijo tudi brez prisotnosti zunanjega 

magnetnega polja. Feromagnetna ureditev se pojavi v snoveh zaradi izmenjalnih interakcij 

med magnetnimi momenti sosednjih atomov. Pri feromagnetnem urejanju so sosednji 

magnetni momenti urejeni v isto smer (slika 4a) [1]. 

 

Slika 4. a) Feromagnetna; b) antiferomagnetna ureditev magnetnih momentov. 

Antiferomagnetizem je magnetno obnašanje, ki je posledica izmenjalne interakcije med 

sosednjimi magnetnimi momenti, zaradi katere se želijo orientirati tako, da so obrnjeni v 

nasprotnih smereh (slika 4b). V interakciji je izmenjalni člen   negativen [1]. Kasneje bomo 

razložili, da se dva iona bakra v spojini največkrat antiferomagnetno sklopita v dimer. 

Za magnetne materiale, kjer ni izmenjalnih interakcij, je značilno, da imajo konstantno 

vrednost efektivnega magnetnega momenta (slika 5) in vrednost sklopitvene konstante enako 

0. Pri magnetnih materialih, kjer so magnetni momenti antiferomagnetno sklopljeni in ima 

sklopitvena konstanta negativno vrednost, bo vrednost efektivnega magnetnega momenta z 

višanjem temperature rasla, vse do temperature   , ki je enaka temperaturi, ki jo dobimo kot 

razmerje med sklopitveno konstanto in Boltzmanovo konstanto       ⁄ . Pri magnetnih 

materialih, kjer so magnetni momenti feromagnetno sklopljeni in je vrednost sklopitvene 

konstante pozitivna, bo vrednost efektivnega magnetnega momenta padala vse do 

temperature, ki je enaka temperaturi   . Pri nadaljnjem višanju temperature bo imel efektivni 

magnetni moment konstantno vrednost, saj bo prevladovalo magnetno obnašanje brez 

izmenjalnih interakcij [7]. 

 

Slika 5. Produkt susceptibilnosti in temperature    v odvisnosti od razmerja  

    | | za različne vrednosti sklopitvene konstante  . Ko je    , imamo antiferomagnetno, 

pri     feromagnetno in pri     paramagnetno snov. Povzeto po [6]. 

𝜒
𝑇
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    | | 

a) b) 
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3.2  Super izmenjalne interakcije ali posredne interakcije 

Pogosto magnetni ioni med seboj niso neposredni sosedi v kristalni strukturi, temveč je med 

njimi nemagneten ion, kot na primer kisik   −. Tudi pri takšnih materialih se v osnovnem 

stanju magnetni momenti uredijo, kljub temu da se valovne funkcije elektronov magnetnih 

ionov neposredno ne prekrivajo. Interakcija, ki deluje med dvema ionoma preko 

nemagnetnega iona, je posredna izmenjalna interakcija oziroma super izmenjalna interakcija 

[4]. V večini takih interakcij med magnetni ioni je sklopitvena konstanta negativna, zato je 

ureditev  magnetnih momentov antiferomagnetna. V primeru      (slika 6) se prekrivata 3d 

orbitali kovine in 2p orbitala kisika, kjer so elektroni na ionu mangana (    prostorko 

delokalizirani. Pri feromagnetni ureditvi ni delokalizacije elektronov, zato je 

antiferomagnetna ureditev energijsko ugodnejša [4]. 

 

Na sliki 6 je prikazano prekrivanje dveh manganovih d-orbital preko kisikove p-orbitale. 

Prikazana je orientacija magnetnih momentov na teh treh atomih za osnovno stanje (zgornja 

vrstica) ter dve vzbujeni stanji (srednja in spodnja vrstica). Antiferomagnetna ureditev 

magnetnih momentov je prikazana na sliki 6a in feromagnetna ureditev je prikazana na sliki 

6b. Če so magnetni momenti v osnovnem energijskem stanju sklopljeni antiferomagnetno, 

lahko takšno stanje združimo z vzbujenimi stanji. Elektroni so delokalizirani preko Mn-O-Mn 

enote in imajo posledično manjšo energijo. V primeru, da so magnetni momenti v osnovnem 

stanju sklopljeni feromagnetno, zaradi Paulijevega izključitvenega pravila elektroni ne 

preskakujejo preko kisika oz. potrebujejo veliko energije, da pridejo v vzbujeno stanje [4]. 

 

 
 

Slika 6. Posredna izmenjalna interakcija v manganovem oksidu     . a) Antiferomagnetna 

ureditev; b) feromagnetna ureditev magnetnih momentov. Prikazana je orientacija magnetnih 

momentov na teh treh atomih za osnovno stanje (zgornja vrstica) ter dve vzbujeni stanji 

(srednja in spodnja vrstica). Povzeto po [4]. 
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4 Bleaney-Bowersov model magnetnega obnašanja 

bakrovih dimerov 

Bleaney in Bowers sta v svojem modelu [2] predpostavila, da se iona bakra v spojini čutita 

preko izmenjalne interakcije, kar povzroči anomalne lastnosti paramagnetnega obnašanja. 

Izkaže se, da susceptibilnost narašča z višanjem temperature. V članku [2] sta izpeljala enačbo 

za susceptibilnost ob upoštevanju izmenjalnih interakcij. 

Kot smo že večkrat povedali, je baker prehodni element, ki ima delno zapolnjeno 3d orbitalo. 

Prost bakrov ion lahko opišemo s stanjem    ⁄
 . Zaradi ˝orbital quenchinga˝ je tirna vrtilna 

količina izničena, tako da je prost bakrov ion v stanju 
2  [2]. Iona bakra sta v spojini dovolj 

blizu skupaj, da se valovne funkcije elektronov prekrivajo. Iona bakra bi se zaradi 

neposrednega prekrivanja nahajala v enakem kvantnem stanju s      , vendar je to v 

nasprotju s Paulijevim izključitvenim pravilom. Zaradi spinske sklopitve bosta iona s 

kvantnim številom       po sklopitvi imela spinski kvantni števili     (singlet) ali     

(triplet) [7]. Glede na to ali je ˝singlet˝ ali ˝triplet˝ osnovno energijsko stanje, sta iona bakra 

sklopljena antiferomagnetno ali feromagnetno [6].   

Razliko energij določimo z enačbo (15). V primeru, da je osnovno energijsko stanje     in 

vzbujeno stanje      je sklopitvena konstanta     in interakcija med ionoma je 

antiferomagnetna. V primeru, da je osnovno energijsko stanje     in vzbujeno stanje      

je sklopitvena konstanta     in interakcija med ionoma je feromagnetna. Iona bakra se 

večinoma antiferomagnetno sklopita [6]. V nadaljevanju bomo sledili postopku Bleaneya in 

Bowersa [2] in izpeljali izraz za temperaturno odvisno magnetno susceptibilnost   ob 

upoštevanju izmenjalnih interakcij. 

Izhajamo iz enačbe (14) za Hamiltonian, ki opiše neposredno izmenjalno interakcijo. V 

Hamiltonianu nastopa skalarni produkt operatorjev spinske vrtilne količine  ̂   ̂ , ki ga 

želimo izraziti s kvadratom skupne spinske vrtilne količine  ̂, ki je kvadrat vsote  ̂  in  ̂ :  

 ̂    ̂   ̂  
   ̂ 

   ̂ 
    ̂   ̂                                                   

Iz enačbe (15) izrazimo  ̂   ̂  in dobimo 

 ̂   ̂  
 

 
( ̂   ̂ 

   ̂ 
 )                                                          

Uporabimo izraz za lastno vrednost kvadrata operatorja spinske vrtilne količine  ̂ , ki je 

      , analogno je tudi za operatorja  ̂  in  ̂ , kjer sta lastni vrednosti          in 

         ter vstavimo izraz (16) v enačbo (14) in dobimo energijo sistema 

      
 

 
                                                    

Do sedaj smo upoštevali samo medionske interakcije brez prisotnosti zunanjega magnetnega 

polja. Vemo, da ima dimer spinsko kvantno število     ali     in če ga damo v zunanje 
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magnetno polje, se bodo energijski nivoji dimera s     razcepili zaradi Zeemanovega 

pojava. Ion bo v zunanjem magnetnem polju imel energijo: 

                                                                                      

kjer je    magnetno kvantno število in za   vzamemo vrednost 2,2, kar je zaradi  ˝orbital 

quenching˝. Da opišemo vpliv zunanjega magnetnega polja, Hamiltonianu dodamo člen, ki 

upošteva sklopitev spina  ̂ z zunanjim magnetnim poljem z jakostjo  ⃑⃑⃑, je  

 ̂     ̂   ̂     ( ̂   ̂ )   ⃑⃑⃑                                          

Energija sistema (     )) je sedaj 

        
 

 
                                                            

Molarno magnetno susceptibilnost podaja Van Vleckova enačba [8]: 

   
  

   
 
∑ ∑   

      
   −     

  −       ⁄   
   

∑        −       ⁄   
   

                                             

Iz vsote v enačbi (21) izpostavimo konstante in izračunamo vsoto kvadrata magnetnega 

kvantnega števila, ki je ∑   
    ⁄             

     
   −  in dobimo: 

   
      

 

    

∑              −           
   

∑        −           
   

                                               

Ko v enačbi (22) izračunamo vsoti v števcu in imenovalcu, dobimo Bleaney Bowersovo 

enačbo za susceptibilnost sistema ob upoštevanju interakcij med magnetnimi momenti:  

   
       

 

       −      
                                                              

Kadar imamo sistem, ki se na različnih temperaturnih območjih različno obnaša, lahko imamo 

prisotnost Curiejevega paramagnetizma zaradi deleža nesklopljenih magnetnih ionov, 

temperaturno neodvisen magnetizem (diamagnetizem) in prisotnost magnetnih interakcij med 

magnetnimi momenti. Takrat lahko susceptibilnost celotnega sistema zapišemo kot vsoto 

posameznih prispevkov. Enačbi za molarno magnetno suceptibilnost, ki sta jo izpeljala 

Bleaney in Bowers (enačba (23)) dodamo Curiejev člen in člen s temperaturno neodvisnim 

magnetizmom     : 

   
       

      

       
− 
    

 
      

  

    
                                                   

V enačbi (24) parameter   predstavlja delež magnetnih ionov, ki niso sklopjeni, v prvem 

Bleaney Bowersovem členu pa nastopa faktor      , ki predstavlja delež ionov bakra, ki so 

sklopljeni [9]. 
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5 Meritve in analiza rezultatov 

Merila sem magnetne lastnosti vzorca di-bakrov tetra-acetat monohidrat 

                    Struktura kristala je monoklinska in eno osnovno celico sestavljajo 

štiri molekulske enote. Iona bakra sta na razdalji 0,2617 nm. Kemijske vezi med ionoma 

bakra ni. Vsak ion bakra je s karboksilatno vezjo povezan s štirimi kisikovimi nemagnetnimi 

ioni (slika 7). 

 

Slika 7. Kristalna struktura magnetnega vzorca di-bakrov tetra-acetat monohidrat 

                  . Povzeto po [10]. 

Merila sem susceptibilnost v odvisnosti od temperature in magnetizacijo v odvisnosti od 

jakosti magnetnega polja. Meritve sem opravljala na magnetometru Quantum Design MPMS 

XL-5 (slika 8) na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Za določitev 

razdalje med ionoma bakra v spojini sem uporabila program Ceasar 2.0, ki se uporablja še za 

določevanje vezi med atomi in grafično prikazovanje kristalne strukture spojine. 

Susceptibilnost   sem merila pri konstantni jakosti magnetnega polja 79,6 kA/m, temperaturo 

sem višala od 2 K do 400 K v korakih po 1 K. Magnetizacijo   sem merila pri konstantni 

temperaturi   = 300 K, jakost magnetnega polja sem višala od 0 do         m. 
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Slika 8. Magnetometer povezan s helijevo jeklenko 

Meritve susceptibilnosti v odvisnosti od temperature za vzorec di-bakrov tetra-acetat 

monohidrat                    so prikazane na sliki 9. Pri nizkih temperaturah zaradi 

deleža nesklopljenih bakrov opazimo Curiejev rep. Nato je susceptibilnost negativna, čeprav 

bi morala biti blizu nič in pozitivna. To pomeni, da imamo diamagnetno obnašanje, ki je 

zaradi diamagnetnega nosilca, v katerem smo imeli vzorec v magnetometeru. Susceptibilnost 

prične pri 50 K rasti in doseže maksimum okoli 250 K, pri višjih temperaturah pa prične nato 

počasi padati. 

Rdeča krivulja na sliki 9 je prilagoditvena Bleaney Bowersova funkcija (enačba (24)), s 

katero sem prilagajala eksperimentalne podatke. Prilagoditveno funkcijo sem prilagajala z 

Landéjevim giromagnetnim faktorjem  , sklopitveno konstanto   in deležem nesklopljenih 

bakrovih ionov  . Vrednost parametra   je pri vzorcu enaka 0,002, kar pomeni, da je 0,2 % 

bakrovih ionov nesklopljenih med seboj. Razmerje med sklopitveno konstanto in 

Boltzmanovo konstanto je           ⁄  in   faktor je enak 2,2, kar je značilno za sisteme, 

kjer je v osnovnem energijskem stanju izničena tirna vrtilna količina (˝orbital quenching˝) [2].  

Negativna vrednost sklopitvene konstante nam pove, da sta iona bakra antiferomagnetno 

sklopljena. Ostrega prehoda med antiferomagnetizmom in paramagnetizmom ni opaziti, se pa 

na grafu opazi, da se pri višjih temperaturah susceptibilnost počasi začne zmanjševati. Pri 

nizkih temperaturah (do 50 K) sta dimera v nižjem osnovnem energijskem stanju ˝singlet˝ s 

   , kjer susceptibilnost pada z nižanjem temperature in ni nobenega prispevka k 

paramagnetni susceptibilnosti. Pri višanju temperature postane vzbujeno energijsko stanje 

˝triplet˝ s     popularnejše. Okoli temperature 250 K susceptibilnost doseže maksimum, 

kjer začne prevladovati paramagnetno obnašanje. Vpliv interakcije se izgublja in 

susceptibilnost prične padati [9]. 
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Slika 9. Susceptibilnost   v odvisnosti od temperature  . Črne točke so eksperimentalne 

meritve. Rdeča krivulja je teoretična Bleaney Bowersova enačba (enačba (24)), s katero sem 

prilagajala eksperimentalne meritve. Parametri krivulje so           K,         in 

     . 

Susceptibilnost materiala di-bakrov tetra-acetat monohidrat                    lahko 

primerjamo s susceptibilnostjo za magnetni material [Cu(4-NO2bz)2(mna)2(H2O)], kjer ni 

izmenjalnih interakcij med magnetnimi momenti [11]. Kot vidimo na sliki 10, za vzorec 

[Cu(4-NO2bz)2(mna)2(H2O)] susceptibilnost pada z višanjem temperature, kot to napove 

Curiejev zakon. Pri di-bakrovev tetra-acetat monohidratu                   , pri katerem 

so prisotne izmenjalne interakcije, pa opazimo anomalno magnetno obnašanje. 

Susceptibilnost narašča z višanjem temperature. 
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Slika 10. Susceptibilnosti   v odvisnosti od temperature   za paramagnetni vzorec         

[Cu(4-NO2bz)2(mna)2(H2O)] [11]. 

Anomalno obnašanje sistema, v katerem delujejo izmenjalne interakcije, lepo prikažemo z 

grafom efektivnega magnetnega momenta za oba vzorca (slika 11). Iz grafa lahko razberemo, 

da je efektivni magnetni moment za vzorec [Cu(4-NO2bz)2(mna)2(H2O)] enak 1,9, kar je blizu 

teoretični vrednosti za baker s spinskim kvantnim številom      , ob predpostavki, da 

upoštevamo ˝orbital quenching˝ (tabela 1). Pri di-bakrovem tetra-acetat monohidratu 

                  , kjer so magnetne interakcije med ionoma bakra, pa opazimo, da 

vrednost efektivnega momenta s temperaturo raste. Končno vrednost bi dosegla pri 

temperaturi        K. Do te temperature prevladuje antiferomagnetno obnašanje, nad njo 

pa paramagnetno obnašanje, ki prevlada nad interakcijo. Meritev smo izvajali do temperature 

   400 K, zato na grafu ne moremo videti, kje se vrednost efektivnega magnetnega 

momenta za di-bakrov tetra-acetat monohidrat                    ustali.  
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Slika 11. Efektivni magnetni moment     v odvisnosti od temperature  . Efektivni magnetni 

moment je podan v enotah Bohrovega magnetona. Rdeča krivulja predstavlja vzorec [Cu(4-

NO2bz)2(mna)2(H2O)], kjer nimamo interakcij. Črna krivulja predstavlja vzorec 

                  , kjer so magnetni momenti antiferomagnetno sklopljeni. Praznina, ki 

jo opazimo pri krivulji za di-bakrov tetra-acetat monohidrat                   , je zaradi 

diamagnetnega nosilca, v katerem smo imeli vzorec v magnetometru. 

Merila sem tudi magnetizacijo v odvisnosti od jakosti magnetnega polja za vzorec di-bakrov 

tetra-acetat monohidrat                    pri konstantni temperaturi 300 K (slika 12). 

Na grafu opazimo, da magnetizacija raste z naraščanjem jakosti magnetnega polja, kar je 

pričakovan rezultat. Magnetni momenti se poskušajo vedno orientirati v smeri magnetnega 

polja. V primeru, ko bi bili vsi magnetni momenti orientirani v smer magnetnega polja, bi 

dobili saturacijsko magnetizacijo oziroma največjo magnetizacijo, vendar naš sistem ne 

saturira, saj imamo še vpliv temperature, kar povzroči neurejenost. Opazimo, da je 

magnetizacija reverzibilna, saj dobimo enako obliko krivulje pri zmanjševanju in povečevanju 

jakosti magnetnega polja [1]. 
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Slika 12. Magnetizacija   v odvisnosti od jakosti magnetnega polja  , pri konstantni 

temperaturi 300 K. Rdeča krivulja predstavlja magnetizacijo pri zmanjševanju jakosti 

magnetnega polja in črna krivulja pri večanju jakosti magnetnega polja. 

6 Zaključek 

V diplomskem seminarju sem obravnavala magnetne lastnosti di-bakrovega tetra-acetat 

monohidrata                   . Merila sem susceptibilnost v odvisnosti od temperature 

pri konstantni jakosti magnetnega polja (slika 9) in magnetizacijo v odvisnosti od jakosti 

magnetnega polja pri konstantni temperaturi (slika 12). Za susceptibilnost v odvisnosti od 

temperature opazimo anomalno obnašanje, ki je zaradi neposredne izmenjalne interakcije med 

ionoma bakra. Eksperimentalno meritev       za di-bakrov tetra-acetat monohidrat 

                   sem lahko dobro opisala s teoretično funkcijo, ki sta jo izpeljala 

Bleaney in Bowers [2]. V prilagoditvi eksperimentalne krivulje sem upoštevala Curiejev rep, 

ki je nastopil zaradi nesklopjenih bakrovih ionov in diamagnetni prispevek, ki je nastopil 

zaradi nosilca vzorca. Prilagoditveno funkcijo sem prilagajala z Landéjevim giromagnetnim 

faktorjem  , sklopitveno konstanto   in deležem nesklopljenih bakrovih ionov  . Vrednost 

parametra   je pri vzorcu enaka 0,002, kar pomeni, da je 0,2 % bakrovih ionov nesklopljenih 

med seboj. Razmerje med sklopitveno konstanto in Boltzmanovo konstanto je 

          ⁄  in   faktor je enak 2,2 [2]. Bleaney in Bowers sta v svojem modelu [2] 

predpostavila, da na anomalne lastnosti paramagnetnega obnašanja vplivajo neposredne 

izmenjalne interakcije med ionoma bakra. Izmenjalna interakcija je kvantnega izvora, saj 

nastopi zaradi prekrivanja orbital. Izmenjalno interakcijo sem opisala s hamiltonianom, ki 

vsebuje sklopitveno konstanto in skalarni produkt sodelujočih vektorjev spina ionov bakra. 

        m  
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Sklopitvena konstanta je negativna, kar pomeni, da sta iona bakra antiferomagnetno 

sklopljena med seboj. Sistem se obnaša paramagnetno, saj se odziva na spremembe 

temperature in jakosti magnetnega polja [1].  

Meritve       za di-bakrov tetra-acetat monohidrat                    sem primerjala z 

meritvami       za [Cu(4-NO2bz)2(mna)2(H2O)] [11], v katerem ni interakcij med 

magnetnimi momenti in sledi Curiejevem zakonu. Pri [Cu(4-NO2bz)2(mna)2(H2O)] 

susceptibilnost pada z naraščanjem temperature. Za material [Cu(4-NO2bz)2(mna)2(H2O)], ki 

sledi Curiejevemu zakonu, opazimo, da je     neodvisen od temperature in enak 1,9   , 

medtem ko se pri materialu di-bakrov tetra-acetat monohidrat                    vrednost 

efektivnega magnetnega momenta s temperaturo spreminja (slika 11) [7]. Pri di-bakrovem 

tetra-acetat monohidratu                    vrednost efektivnega magnetnega momenta 

narašča s temperaturo in bi se ustalila na 1,9 pri temperaturi        K, vendar smo merili 

do temperature 400 K. 

K izboljšavi diplomskega seminarja bi dodala, da bi bilo treba meritve susceptibilnosti 

opraviti na večjem temperaturnem območju, vsaj do 500 K, kajti na grafu efektivnega 

magnetnega momenta ne moremo natančno videti, kdaj se vrednost efektivnega magnetnega 

momenta ustali. Poleg bakrovih spojin so zelo raziskovane tudi spojine z železom (Fe) ali 

kobaltom (Co). Tudi v teh spojinah se med ionoma železa ali kobalta vzpostavijo izmenjalne 

magnetne interakcije, ki močno vplivajo na magnetne lastnosti teh spojin. V prihodnje bi bilo 

zanimivo narediti analizo različnih spojin z različnimi magnetnimi ioni, v katerih magnetni 

momenti sodelujejo med seboj. 
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