
 

Charakterystyka materiałów nanokompozytowych zawierających centra 

magnetyczne lub nanocząstki magnetyczne 

 

 W pracy przebadano magnetyczne (dynamiczne i statyczne) właściwości 

następujących nakompozytów: twarde/supertwarde materiały nanokompozytowe (TiN i TiC 

modyfikowane Si, N), ditlenek tytanu (nM,N-TiO2 – M=Fe, Ni; n=1 %, 5 %, 10%),  mikro-

krzemionki/cementu z magnetycznymi  nanocząsteczkami kobaltu i magnetyczne nanocząstki 

γ-Fe2O3 w kopolimerze multiblokowym poli(eter-ester) metodami FMR/EPR (rezonans 

ferromagnetyczny/elektronowy rezonans paramagnetyczny i SQUID w zakresie temperatur 

od 4K do temperatury pokojowej. Przedstawione w pracy badania wielu różnorodnych matryc 

niemagnetycznych zdają się być silnym argumentem na potwierdzenie postawionej tezy, że 

ich domieszkowanie nawet niewielką ilością nanocząstkami magnetycznymi otwiera nowe 

możliwości ich fizycznej charakteryzacji a także zwiększa ich potencjał aplikacyjny. W 

szczególności, w pracy pokazano, że: 

- Koncentracja zlokalizowanych momentów magnetycznych w ditlenku tytanu i węgliku 

tytanu wpływa istotnie na ich właściwości fizyczne takie jak przewodnictwo elektryczne, 

zdolność fotokatalityczną a także właściwości mechaniczne. 

- Długo zasięgowe uporządkowanie magnetyczne trójwartościowego jonu tytanu z wakansami 

tlenowymi (ferromagnetyczne) wewnątrz ditlenku tytanu wpływa negatywnie na jego 

właściwości fotokatalityczne 

- W nanokompozytach nM,N-TiO2 (n = 1%, 5% i 10%; M=Fe i Ni) powstaje stan 

superparamagnetyczny. 

- W nanokompozytach nFe,N-TiO2 współistnieje kilka faz magnetycznych z dominującym 

stanem paramagnetycznym i superparamagnetycznym w wysokich temperaturach, natomiast 

poniżej 50 K występuje przejście fazowe paramagnetyk-antyferromagnetyk. 

- W węgliku i azotku tytanu ilość zlokalizowanych centrów magnetycznych zależy od 

sposobu termicznej obróbki i od rodzaju domieszki. 

- Aglomeraty magnetyczne istotnie wpływają na zachowanie zlokalizowanych centrów 

magnetycznych w rozległej sieci ze swobodnymi rodnikami w materiale molekularnym. 

- Wprowadzenie nanocząstek magnetycznych o niskim stężeniu do nanokompozytów 

polimerowych może poprawić ich właściwości mechaniczne, a ich dynamiczne właściwości 

można monitorować metodą EPR w zakresie rożnych temperatur. 

- Widmo FMR nanocząstek magnetycznych zależy od rodzaju nanokompozytu i od 

rozmiarów nanocząstek. 

- Wprowadzony temperaturowy gradient pola rezonansowego ΔHr/ΔT może być użyteczną 

charakterystyką dla badanych materiałów. 

- Wprowadzenie niskiej koncentracji nanocząstek magnetycznych do krzemionki/cement 

wykazało, że gradient ΔHr/ΔT wykazuje istotne różnice w porównaniu do nanokompozytów 

polimerowych, ditlenku tytanu i materiału molekularnego.   

 Metoda EPR/FMR może być bardzo przydatna w inżynierii materiałowej, ponieważ 

pozwala badać właściwości fizyczne materiałów na poziomie atomowym. Z powyższej 

pracy wynika, że należy kontynuować tego typu prace na rożnych materiałach, a w 

szczególności dotyczy to materiałów funkcjonalnych. Po zebraniu dużej ilości danych 

doświadczalnych można stworzyć ich bazę, która pozwoli szybko scharakteryzować badaną 

substancję. Dotyczy to w szczególności nanokompozytów funkcjonalnych. Przedstawiona 

propozycja zmierza do uzyskania pełniejszej charakterystyki ważnych aplikacyjnie 

materiałów, ponieważ oddziaływania magnetyczne odgrywają ważną rolę w określeniu ich 

funkcjonalności. 

 


