
MATERIAŁY TWARDE MAGNETYCZNIE I NANOCZĄSTKI 

Materiały ferromagnetyczne zmieniają swoje własności poniżej temperatury Curie (TC). W celu jej 

wyznaczenia badamy zmianę namagnesowania w zależności od temperatury (możliwe pomiary od 4K 

do 1273 K, w zakresie pól do 1.7T). Na poniższych wykresach prezentujemy wyniki przykładowych 

badań dla litego żelaza (1a) oraz nanocząstek kobaltu w funkcji ich rozmiaru (1b). Badania 

nanocząstek prowadzimy w fazie suchej, jak i w formie roztworów ciekłych (ferrofluidów) i 

zestalonych (np. w matrycach polimerowych).  

1a)                                                                                        1b) 

 

Referencje:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379616301144 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468616308751  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580317316364  

STOPY MAGNETYCZNE 

Badania temperatur przejść fazowych i rodzaju dominujących sprzężeń magnetycznych prowadzimy 

w oparciu o pomiar zależności namagnesowania oraz podatności magnetycznej w funkcji 

temperatury (2a). Określenie charakteru oddziaływań magnetycznych wykonywane jest w oparciu o 

dopasowanie wykładników krytycznych do temperaturowej zależności odwrotności podatności (2b).  

2 a)                                                                                 2b) 

 

Referencje:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316328037 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379616301144
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468616308751
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580317316364
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316328037


Badania efektu magnetokalorycznego wykonujemy w oparciu o obserwację zmian namagnesowania 

w funkcji temperatury (od 80K do 440K lub od 340K do 1000K) w szerokim zakresie pola 

magnetycznego (do 1.7 T) (3a) . W oparciu o krzywe magnesowania M(H), które zostały zebrane w 

różnych temperaturach (3b), możliwe jest śledzenie ilościowe zmian entropii magnetycznej (3c)   

 3 a)                                                                                   3 b) 

 

                     3 c)  

 

Referencje:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885313005672 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316302979 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510716000544 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838817319746  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316312872  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838817315013  

http://www.mdpi.com/2312-7481/3/3/24  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885313005672
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316302979
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510716000544
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838817319746
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316312872
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838817315013
http://www.mdpi.com/2312-7481/3/3/24


Wyznaczanie procentowej zawartości martenzytu (faza magnetyczna) w stalach austenitycznych 

wykonujemy w oparciu o temperaturową zależność namagnesowania w polu nasycającym (4). 

                                                  4) 

 

Referencje:  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11661-017-4228-1  

 

CIENKIE WARSTWY FERROMAGNETYCZNE 

W celu wyznaczenia kierunku łatwego magnesowania cienkich warstw ferromagnetycznych 

wykonujemy pomiary magnetyzacji (5a) oraz pola koercji (5b) w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem pola 

magnetycznego, a powierzchnią próbki. Oś łatwa i trudna anizotropii magnetycznej w płaszczyźnie 

próbki jest wyznaczana w oparciu o wykresy polarne stosunku Mr/Ms (5c). 

 5a)                                                                     5b) 

  

                                                          5c) 

 

Referencje:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979514001952 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11661-017-4228-1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979514001952


Zmianę kierunku łatwego magnesowania cienkich warstw w funkcji grubości wyznaczamy w oparciu 

o pomiar pętli histerezy w funkcji grubości wzdłuż wybranego kierunku krystalograficznego (6a). Na 

podstawie serii pomiarów możliwe jest określenie krytycznej grubości dla przejścia pomiędzy osią 

łatwą w płaszczyźnie warstwy a anizotropią prostopadłą (6b). Korzystając z zależności Kefft = KVt + KS 

wyznaczamy wielkość efektywnej anizotropii, anizotropii powierzchniowej i objętościowej. 

6a)                                                                          6b) 

   

Referencje:  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/117/22/10.1063/1.4922499 

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/127/a127z2p109.pdf  

http://ieeexplore.ieee.org/document/7117411/  

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-648X/aa9530/meta  

 

Prowadząc badania namagnesowania nasycenia w funkcji grubości możemy również wyznaczyć 

grubość magnetycznej warstwy martwej (Dead Layer – DL) w zależności od rodzaju bufora (7a) oraz 

jej zmian w funkcji temperatury (7b).  

7a )                                                                                               7b) 

 

Referencje:  http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4922499  

https://www.nature.com/articles/s41598-017-00994-z 

 

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/117/22/10.1063/1.4922499
http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/127/a127z2p109.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/document/7117411/
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-648X/aa9530/meta
http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4922499
https://www.nature.com/articles/s41598-017-00994-z


 

Prowadzimy również badania transportu elektrycznego i magnetooporu cienkich warstw.  

Wyznaczanie zmian oporu przy użyciu metody czteropunktowej jest możliwe w szerokim zakresie 

temperatury (od 20 K do 673 K). Możliwe są np. badania stabilności zmian oporu w funkcji 

temperatury, w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego (8a), przejścia metal-izolator (8b), zmian 

charakteru krzywych R(H) w różnych temperaturach (8c) jak i zależności magnetooporu od 

temperatury (8d). 

8 a)                                                                                            8 b)  
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8 c)                                                                                   8 d)  
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Referencje:   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316312872 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316312872

