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Streszczenie
Roztwory staáe GdxBi1-xFeO3 (x = 0,0; 0,05; 0,1; 0,15) przygotowano wedáug standardowej technologii ceramicznej. Pomiarów pĊtli histerezy magnetycznej GdxBi1-xFeO3 dokonano w zakresie temperatur od 5 do 300 K w polu magnetycznym o indukcji do 8 T. Wymiana jonów
bizmutu przez jony gadolinu prowadzi do pojawienia siĊ stanu sáabego ferromagnetyzmu. WáaĞciwoĞci dielektryczne ukáadu GdxBi1-xFeO3
zbadano w zakresie czĊstotliwoĞci od 400 do 2500 cm-1.
Sáowa kluczowe: multiferroiki, gadolin, dyfrakcja promieni rentgenowskich, sáaby ferromagnetyzm

MAGNETIC-DIELECTRIC PROPERTIES OF POLYCRYSTALLINE GdxBi1-XFeO3 CERAMICS
GdxBi1-xFeO3 (x = 0.0; 0.05; 0.1; 0.15) solid solutions have been prepared by a conventional ceramic processing technique. The magnetic loops of GdxBi1-xFeO3 were measured over the temperature range from 5 K to 300 K in magnetic ¿eld up to 8 T. Substitution of the
gadolinium ions for the bismuth ions leads to the appearing of a weak ferromagnetic state. Dielectric properties of the GdxBi1-xFeO3 system
over a frequency range of 400–2500 cm-1 have been systematically investigated.
Keywords: Multiferroic, Gadolinium, X-ray diffraction, Weak ferromagnetism

1. WstĊp
Szczególną osobliwoĞcią roztworów staáych BiFeO3RFeO3 (R – pierwiastek z grupy lantanowców) jest wspóáistnienie w tych związkach faz ferroelektrycznej i antyferromagnetycznej (ferromagnetycznej) [1, 2]. W Ğrodowisku naukowym materiaáy te znane są jako multiferroiki. DziĊki koegzystencji spolaryzowanych faz – elektrycznej i magnetycznej – multiferroiki znalazáy waĪne zastosowanie w spinelektronice (elektronice spinowej) jako nowe elementy pamiĊci [2]. PoniewaĪ wartoĞü polaryzacji elektrycznej zaleĪy od
pola magnetycznego, a wartoĞü namagnesowania od pola
elektrycznego, to istnieje unikalna moĪliwoĞü zliczania (impulsów) informacji na twardych noĞnikach bez udziaáu prądu elektrycznego [2, 3]. Oznacza to, Īe multiferroiki otrzymane na bazie ferrytu bizmutu BiFeO3 są materiaáami o duĪych moĪliwoĞciach technologicznych. Związek ten posiada
zarówno fazĊ ferroelektryczną (Tc = 1098 K), jak i fazĊ antyferromagnetyczną typu G (TN = 643 K) [2]. Przy czym antyferromagnetyczne spinowe uporządkowanie jonów Īelaza
Fe3+ nie jest ĞciĞle kolinearne. Sosnowska i inni [4] metodą
neutronogra¿czną ustalili, Īe w BiFeO3 wystĊpuje tak zwana
cykloida spinowa o dáugoĞci ~620 Å. Okazaáo siĊ, Īe byáo to
gáówną przyczyną niskiej wartoĞci nasycenia magnetycznego BiFeO3 (~0,1 emu/g) oraz gáówną przeszkodą dla praktycznego zastosowania tego materiaáu. Sytuacja radykalnie

ulegáa zmianie po odkryciu przez Wanga i in. [5] gigantycznego efektu magnetoelektrycznego w cienkich warstwach
BiFeO3. Z przyczyn obecnie nieznanych cykloida spinowa
w przypadku nanostruktur BiFeO3 po prostu znika i nasycenie magnetyczne osiąga wartoĞü ~8 emu/g [5]. PowyĪszy
fakt powoduje bardzo duĪe zainteresowanie badaniami ¿zycznych wáaĞciwoĞci multiferroików otrzymanych na bazie
BiFeO3. Obszar poszukiwania nowych multiferroików obejmuje równieĪ materiaáy ceramiczne typu BiFeO3 domieszkowane pierwiastkami z grupy lantanowców.
Celem niniejszej pracy jest okreĞlenie wpáywu domieszkowania ferrytu bizmutu gadolinem na magnetyczne i dielektryczne wáaĞciwoĞci otrzymanych materiaáów ceramicznych.

2. Materiaá badaĔ i przygotowanie próbek
Materiaáem badaĔ byáy próbki ferrytu bizmutu BiFeO3 domieszkowanego gadolinem – GdxBi1-xFeO3 (x = 0,0, 0,05, 0,1,
0,15) (GBFO). Gadolin jako domieszkĊ wybrano z tego powodu, Īe atom tego pierwiastka wskutek czĊĞciowo zapeánionej powáoki 4f7 ma wzglĊdnie duĪy moment magnetyczny
~8 PB [7] (PB – magneton Bohra). Wynika stąd, Īe domieszkowanie gadolinem powinno mieü wpáyw na proces niszczenia cykloidy spinowej BiFeO3, a takĪe wpáyw na magnetyczne wáaĞciwoĞci otrzymanych próbek.
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CeramikĊ typu GBFO otrzymano metodą syntezy roztworów staáych zawierających tlenki Gd2O3, Bi2O3 i Fe2O3
[6]. Reakcja syntezy przebiegaáa nastĊpująco:
xGd2O3  1  x Bi2O3  Fe2O3

2Gd3x Bi13xFe3 O32 (1)

Sproszkowane tlenki ucierano przez póá godziny w suchym moĨdzierzu ceramicznym i nastĊpnie mielono przez
dwie godziny w tym samym moĨdzierzu, ale z dodatkiem etanolu. Z tak przygotowanego materiaáu wyjĞciowego formowano pastylki o Ğrednicy 9 mm i gruboĞci 2 mm przez sprasowanie pod ciĞnieniem 1,5 GPa. Materiaá badawczy w formie pastylek spiekano w temperaturze 1020 K w powietrzu
przez trzy godziny. SzybkoĞü wzrostu temperatury wynosiáa
10 K/min. Próbki cháodzono razem z tyglami w ciągu 10 godzin. NastĊpnie próbki kruszono, mielono i spiekano zgodnie z podaną metodą trzykrotnie.
Skáad chemiczny gotowych próbek GBFO badano z zastosowaniem metody Àuorescencji rentgenowskiej XRF (ang.
X-ray Àuorescence) z dokáadnoĞcią ±5 % dla pierwiastków
bazowych.

StrukturĊ krystaliczną próbek badano metodą XRD (ang.
X-ray diffraction) z zastosowaniem dyfraktometru rentgenowskiego DRON-3M z promieniowaniem CuKD. Dokonano mianowicie pomiaru zaleĪnoĞci natĊĪenia rozproszonego koherentnego promieniowania rentgenowskiego od kąta
rozproszenia z kątowym inkrementem 0,01° (2T) (Rys. 1).
Z Rys. 1b wynika, Īe ze wzrostem zawartoĞci gadolinu
w próbce maksimum natĊĪenia rozproszonego promieniowania ulega przesuniĊciu. ĝwiadczy to o tym, Īe domieszkowanie BiFeO3 gadolinem prowadzi do zmiany parametrów
sieci krystalicznej, poniewaĪ promieĔ jonu Gd3+ jest wiĊkszy
niĪ promieĔ jonu Bi3+ [7].
Ustalono, Īe caáa rodzina próbek (x = 0,0; 0,05; 0,1; 0,15)
naleĪy do jednej grupy przestrzennej R3c (C63v). W Tabeli 1
zestawiono parametry sieci krystalicznej próbek GBFO w postaci symetrii heksagonalnej.
Tabela 1. Parametry sieci krystalicznej próbek GBFO.
Table 2. Cell parameters of the GBFO samples.
GdxBi1-xFeO3

x = 0,0

x = 0,05

x = 0,1

x = 0,15

a [Å]

5.5687(5)

5.5634(6)

5.5599(8)

5.5676(1)

c [Å]

13.8280(2) 13.8130(9) 13.9827(1) 13.6512(3)

3. WáaĞciwoĞci magnetyczne

a)

b)
Rys. 1. Rentgenogramy wysokiej rozdzielczoĞci dla próbek
GBFO: a) zakres 20-90°2ș, b) zakres 38-41°2ș; 1 – BiFeO3,
2 – Gd0,05Bi0,95FeO3, 3 – Gd0,10Bi0,90FeO3, 4 – Gd0.15Bi0.85FeO3.
Fig. 1. X-ray high resolution diffraction patterns of the GBFO
samples: a) range 20-90°2ș, b) range 38-41°2ș; 1 – BiFeO3,
2 – Gd0.05Bi0.95FeO3, 3 – Gd0.10Bi0.90FeO3, 4 – Gd0.15Bi0.85FeO3.
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Pomiaru wielkoĞci namagnesowania dokonano z zastosowaniem magnetometru wibracyjnego VSM (Oxford Instruments – Vibrating Sample Magnetometr). PĊtle histerezy magnetycznej próbek GBFO w zakresie temperatury 5–300 K
przedstawiono na Rys. 2.
NaleĪy zwróciü uwagĊ na to, Īe istnieje Ğcisáy związek
pomiĊdzy iloĞcią gadolinu w próbce BiFeO3, a wielkoĞcią nasycenia magnetycznego i magnetyzmem szczątkowym. Korzystny wpáyw domieszkowania gadolinem widoczny jest na
przykáadzie ceramiki Gd0,15Bi0,85FeO3. WartoĞü nasycenia magnetycznego w temperaturze 5 K wynosi ~15 emu/g w polu
magnetycznym o natĊĪeniu H = 8 T. WartoĞü ta jest paradoksalnie duĪa w porównaniu z ceramiką BiFeO3 domieszkowaną innymi pierwiastkami – La, Nd, Eu [6, 8] Jednak wartoĞü namagnesowania badanej ceramiki szybko maleje ze
wzrostem temperatury i w temperaturze pokojowej osiąga
wartoĞü ~1,5 emu/g (Rys. 2). Z Rys. 2 wynika, Īe wartoĞü
namagnesowania BiFeO3 bez domieszek, z przyczyn podanych wyĪej, równa siĊ prawie zeru.
Na podstawie analizy otrzymanych wyników moĪna
stwierdziü, Īe domieszkowanie BiFeO3 gadolinem powoduje zanik cykloidy spinowej oraz ma wpáyw na utworzenie
(powstanie) nowej fazy w postaci sáabego ferromagnetyzmu.
WartoĞci namagnesowania i pola koercji oraz powstanie histerezy magnetycznej są bowiem charakterystyczne dla tego
rodzaju magnetyzmu.

4. WáaĞciwoĞci dielektryczne
Pomiarów wspóáczynnika odbicia niespolaryzowanego
promieniowania elektromagnetycznego w zakresie czĊstoĞci od 400 cm-1 do 1000 cm-1 (podczerwieĔ) dokonano za
pomocą spektrofotometru odbiciowego FTiR (Spectrometer
Vertox 80V – Bruker Corporation) w temperaturze pokojowej.
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a)

b)

Rys. 3. Widmo wspóáczynnika odbicia próbek GBFO w zakresie dalszej podczerwieni: 1 – BiFeO3, 2 – Gd0,05Bi0,95FeO3,
3 – Gd0,10Bi0,90FeO3, 4 – Gd0.15Bi0.85FeO3.
Fig. 3. Infrared long-wave reflectivity spectra of the GBFO
samples: 1 – BiFeO3, 2 – Gd0.05Bi0.95FeO3, 3 -– Gd0.10Bi0.90FeO3,
4 – Gd0.15Bi0.85FeO3.

wionym na Rys. 3 widmie bardzo dobrze są widoczne wartoĞci maksymalne wspóáczynnika odbicia, które znajdują siĊ
w tzw. punktach czĊstoĞci rezonansowej drgaĔ sieciowych.
ZwiĊkszenie iloĞci gadolinu w BiFeO3 prowadzi do przesuniĊcia czĊstoĞci rezonansowej 570 cm-1 (Rys. 3) w kierunku
sieciowych drgaĔ optycznych o wiĊkszej dáugoĞci fali oraz do
wzrostu wspóáczynnika odbicia. JakoĞciowo ten fakt moĪna
wytáumaczyü nastĊpująco: w przypadku, gdy czĊstoĞü padającego na próbkĊ promieniowania znajduje siĊ w zakresie pomiĊdzy ZTO a ZLO (TO – drgania optyczne poprzeczne, LO – drgania optyczne podáuĪne), to wartoĞü wspóáczynnika odbicia gwaátownie wzrasta (tzw. zakres odbicia
„metalicznego”).
W zakresie rezonansów elektronowych widmo wspóáczynnika odbicia ma postaü przedstawioną na Rys. 4.
Na podstawie relacji Kramersa–Kroniga znaleziono widmo rzeczywistej i urojonej czĊĞci przenikalnoĞci dielektrycznej, a takĪe wspóáczynnik absorpcji promieniowania dla obszaru rezonansów elektronowych. Obliczono teĪ szerokoĞü
przerwy energetycznej dla prostych przejĞü elektronowych
(z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa) z zasto-

c)
Rys. 2. PĊtle histerezy magnetycznej próbek GBFO: 1 – BiFeO3,
2 – Gd0,05Bi0,95FeO3, 3 – Gd0,10Bi0,90FeO3, 4 – Gd0.15Bi0.85FeO3.
Fig. 2. Loops of magnetic hysteresis of the GBO samples:
1 – BiFeO 3 , 2 – Gd 0.05 Bi 0.95 FeO 3 , 3 – Gd 0.10 Bi 0.90 FeO 3 ,
4 – Gd0.15Bi0.85FeO3.

Widmo wspóáczynnika odbicia rejestrowano z powierzchni
próbek GBFO o wielkoĞci 1 cm2 (Rys. 3).
Zakres czĊstoĞci promieniowania elektromagnetycznego (400–1000 cm-1) jest tego samego rzĊdu co czĊstoĞü
drgaĔ atomów wĊzáowych sieci krystalicznej. Na przedsta-

Rys. 4. Widmo wspóáczynnika odbicia próbek GBFO w zakresie
optycznym: 1 - BiFeO3, 2 – Gd0,05Bi0,95FeO3, 3 – Gd0,10Bi0,90FeO3,
4 – Gd0.15Bi0.85FeO3.
Fig. 4. Optical reÀectivity spectra of the GBFO samples: 1 – BiFeO3,
2 – Gd0.05Bi0.95FeO3, 3 – Gd0.10Bi0.90FeO3, 4 – Gd0.15Bi0.85FeO3.
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Rys. 5. SzerokoĞü pasma wzbronionego BiFeO3 (Į – wspóáczynnik
absorpcji, E – energia fotonu promieniowania) dla Gd0,1Bi0,9FeO3.
Fig. 5. Band gap of BiFeO3 (Į – coef¿cient of absorption, E – energy
of foton radiation) for Gd0.1Bi0.9FeO3.

sowaniem metody Tauca [9]. Zgodnie z tą metodą wspóáczynnik absorpcji D, energia fotonu E i szerokoĞü pasma
wzbronionego Eg są związane dla prostych przejĞü elektronowych w sposób nastĊpujący [9] (Rys. 5):



D = A(E – Eg)1/2.

(2)

Z zastosowaniem tej metody obliczono szerokoĞü pasma
wzbronionego dla kaĪdej próbki GBFO. Okazaáo siĊ, Īe domieszkowanie gadolinem w zakresie 0,05  x  0,15 nie wpáywa, w przedziale dokáadnoĞci metody Tauca ±0,01 eV [9],
na wartoĞü szerokoĞci pasma wzbronionego próbek GBFO,
która wynosi Ğrednio Eg = (2,57 ± 0,01) eV.

5. Podsumowanie i wnioski
Domieszkowanie ceramiki BiFeO3 gadolinem prowadzi
do znacznego wzrostu nasycenia magnetycznego oraz magnetyzmu szczątkowego w niskich temperaturach.
WystĊpowanie pĊtli histerezy magnetycznej oraz wielkoĞci namagnesowania i pola koercji są podstawą do stwierdzenia, Īe domieszkowanie BiFeO3 gadolinem powoduje
niszczenie cykloidy spinowej i utworzenie nowej fazy w postaci sáabego ferromagnetyzmu w niskich temperaturach.
Ze wzrostem temperatury wartoĞci nasycenia magnetycznego, namagnesowania szczątkowego szybko spadają.
PomiĊdzy iloĞcią gadolinu w BiFeO3, a wspóáczynnikiem
odbicia promieniowania istnieje Ğcisáa zaleĪnoĞü. Wzrost iloĞci gadolinu w próbce prowadzi do wzrostu wartoĞci wspóáczynnika odbicia w obszarze dalszej podczerwieni.
Wymiana jonów bizmutu Bi3+ na jony gadolinu Gd3+
w próbkach GBFO nie wpáywa na wartoĞü pasma wzbronionego w zakresie domieszkowania 0,05  x  0,15.
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