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A kutatások előzménye

A fullerének, azaz a futball-labda alakú szénmolekulák, 1985-ös Kroto és munkatársai

által való felfedezése [Kroto et al., 1985] nagy tudományos szenzációt keltett. Ám

a fullerénkutatások jelentős előretöréséhez 1990-ig kellett várni, ekkor Krätschmer

és munkatársai kifejlesztették a fullerének nagymennyiségű előállításához szükséges

ívkisüléses eljárást [Krätschmer et al., 1990]. A terület tudományos kutatásához újabb

ösztönzést jelentett a szupravezetés felfedezése egyes alkáli fullerid komponensekben

[Hebard et al., 1991]. Ezen anyagokban a szupravezetés kritikus hőmérséklete a

konvencionális szupravezetőkhöz képest igen magas.

Az alkáli atomok C60 rácsba való helyezésére irányuló kísérleteket a fulleritkristály

rácsközi helyeinek mérete, illetve a fullerénmolekula nagy elektron–affinitása motiválta.

Ilymódon előállítható az AnC60 alkáli fullerén–vegyületek egész családja, ahol A egy

alkáli fémet jelöl, n pedig 1, 2, 3, 4, vagy 6 értéket vehet fel. Ezen anyagokban

a vezetési elektronok főleg a C60 molekulákra lokalizálódnak, ami gyenge árnyékolást

és erős Coulomb–taszítást eredményez. A molekuláris tulajdonságok és a vezetési

sávtól származó effektusok versengése nyomán az alkáli C60 vegyületek igen változatos

tulajdonságokkal rendelkezhetnek a Mott–Jahn–Teller szigetelőktől [Fabrizio et al., 1997]

egészen a szupravezető fémekig [Gunnarsson et al., 1997].

A fullerén–fullerén illetve a fullerén–alkáli fém kölcsönhatások energiája minimális

egy olyan struktúrában, ahol a C60 molekulák orientációja rendezett. Ellenben kellően

magas hőmérsékleten, ahol a molekulák forgási szabadsági fokához rendelt entrópia

dominál, a C60 molekulák majdnem teljesen szabadon forognak, ami egy plasztikus kristályt

eredményez. Azonban az alacsony hőmérsékletű, rendezett C60 orientációjú fázisban is

gyakran előfordulnak orientációs hibák valamint gyakori az orientációk megváltozása is.

Az A3C60 szupravezetőkben a fullerénmolekulák egy lapcentrált köbös rács rácspontjain

helyezkednek el. Az alkáli atomok méretétől függően alacsony hőmérsékleten kétfajta

orientációs rend alakulhat ki. Az A3C60 vegyületek egyik osztályában a Bravais–rács
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lapcentrált köbös [Stephens et al., 1991], míg a másik osztályában a tiszta fullerithez

hasonlóan egyszerű köbös [Prassides et al., 1994]. Annak ellenére, hogy a kétfajta

anyagcsalád csak az orientációs rendben különbözik, a szupravezetési tulajdonságaik

jelentősen eltérnek. Míg az irodalomban leggyakrabban a lapcentrált köbös szerkezetű

A3C60 vegyületeket vizsgálták, addig mi kísérleteinket egyszerű köbös szerkezetű A3

fullerideken folytattuk.

Jelen doktori értekezés egy hosszú múltra visszatekintő francia–magyar együttműködés

gyümölcse, amit az EU 5. keretprogramja egy Marie Curie ösztöndíjon keresztül

támogatott. A kísérleteket Orsay-ban, a Laboratoire de Physique des Solides intézetben

végeztem. A kiváló minőségű pormintákat Slaven Garaj készítette Forró László lausanne-i

csoportjában.

Célkitűzések

A fullerénkutatás egyik nagy meglepetését, amely mindmáig a kutatási terület egyik

legrégebbi megoldatlan problémája, az A3C60 vegyületek alkáli NMR vizsgálatával

fedezték fel. Walstedt munkatársaival [Walstedt et al., 1993] az Rb3C60 anyagot vizsgálta

87Rb NMR segítségével. A kísérletben a rubídium atomok oktaéderes (O) és tetraéderes

(T) szimmetriájának megfelelően két 87Rb vonalat kellene látnunk, a vonalak intenzitás–

arányának pedig tükröznie kellene a rácsközi rubídiumhelyek O : T = 1 : 2 sztöchiometriai

arányát. A várt viselkedés azonban csak 370 K felett figyelhető meg. Ennél alacsonyabb

hőmérsékleten a tetraéderes rácsközi helyhez tartozó NMR vonal felhasad T és T′ vonalra,

arányukra pedig T : T′ = 5,5 : 1 adódik. Azonkívül spin–echo kettős rezonancia kísérlettel

megmutatható, hogy a T′ vonal egy módosult T helytől származik. Mivel a kapott eredmény

alapvetően ellentmond az A3C60 vegyületek szerkezetéről alkotott fizikai képünknek, ezért

komoly tudományos érdeklődést váltott ki [Alloul et al., 1994; Yoshinari et al., 1994;

Zimmer et al., 1996; Pennington et al., 1996; Gorny et al., 1997; Kraus et al., 1999].

Később az összes lapcentrált köbös szerkezetű A3C60 fulleridben megfigyelték a tetraéderes
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szimmetriájú alkáli helyhez társított NMR vonal felhasadását, sőt a mágikus szög körüli

gyors mintaforgatású (MAS) kísérletben az oktaéderes hely O–O′ felhasadását is észlelték

[Zimmer et al., 1996].

A T–T′ vonalfelhasadás eredetére számos megoldási javaslat született, beleértve a elvárt

C60 orientációtól való eltérést, az alkáli ionok elmozdulását és a C3−
60 ion Jahn–Teller–

torzulását. Ennek ellenére a T′ vonal eredetét mindmáig nem sikerült egyértelműen

megmagyarázni.

A doktori munka céljaként azt tűztük ki, hogy hozzájáruljunk a régóta ismert és

megoldatlan T′ probléma megoldásához az egyszerű köbös szerkezetű A2A′C60 vegyületek

NMR vizsgálatával, ahol A és A′ különböző alkáli fémeket jelöl.

Vizsgálati módszerek

Diffrakciós módszerekkel szinte lehetetlen az orientációs hibák és a rövidtávú orientációs

korrelációk vizsgálata. Ezzel ellentétben a lokális módszerek, mint például az NMR,

ideálisak az ilyen jellegű problémák megoldására. Munkánk során az egyszerű

köbös szerkezetű A3C60 szupravezető anyagokban NMR kísérletek széles tárházával

vizsgáltuk a molekuláris mozgásokat, az orientációs rendet és az orientációs korrelációkat.

Kísérleteinkben egy 7,5 T terű, saját építésű, homodin elven működő NMR spektrométert

használtunk. Ezen kívül egy kétdimenziós NMR módszert, a spin–echo kettős rezonanciát

alkalmaztunk azért, hogy a mintán belüli fázisszeparáció lehetőségét kizárjuk. A SEDOR

spektrométert magam terveztem és építettem, a mérés vezérlését biztosító számítógépes

programot szintén magam írtam.

A minták az alkáli fullerén–vegyületek előállításához szükséges protokollok [Prassides

et al., 1994] alapján készültek. Minőségük ellenőrzését röntgendiffrakcióval, SQUID

mágnesezettség méréssel, valamint ESR és NMR spektroszkopiával végeztük. Az NMR

mérések számára általában 50 és 100 mg közötti pormintát forrasztottunk He nyomáson

egy kvarccsőbe.
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Új tudományos eredmények

1. Az egyszerű köbös szerkezetű A3C60 szupravezetőkben elsőként észleltem a tetra-

éderes C60 koordinációjú alkáli ionhoz tartozó NMR spektrumvonal felhasadását.1,2

Ezt a viselkedést Na2CsC60-ban, Na2RbC60-ban és Na2KC60-ban is kimutattam.3 Spin–

echo kettős rezonancia (SEDOR) kísérlettel igazoltam, hogy mindkét NMR vonal

a minta azonos fázisából származik, azaz nem a mintában esetlegesen fellelhető

szennyezőktől ered.4

2. A 23Na spektrum, spin–spin és spin–rács relaxációs idők hőmérséklet–függésének

mérésével megmutattam, hogy a vonalfelhasadás a két tetraéderes szimmetriájú

alkáli hely közötti dinamikus kicserélődés eredménye.4 A folyamat sebességét

jellemző kicserélődési ráta a hőmérséklettel aktivált viselkedésű, valamint 125 K

és 299 K között egyetlen Ea = 3300 ± 240 K aktivációs energiával jellemezhető,

ami kizárja bármiféle fázisátalakulás lehetőségét ebben a hőmérséklet–tartományban.

Arra a következtetésre jutottam, hogy a kétféle tetraéderes koordinációjú alkáli

hely az elsőszomszéd fullerénkörnyezetben különbözik egymástól a neutronszórási

kísérletekből ismert orientációs hibák [Prassides et al., 1994] magas koncentrációjának

megfelelően.1,2 A dinamikus kicserélődés mechanizmusa a fullerénmolekulák

reorientációja. Az NMR kísérleteinkből származtatott orientciós hibakoncentráció

azonos a neutronszórási kísérletekből kapott értékekkel.3

3. Megmutattam, hogy mind a 23Na Knight–eltolódás, mind pedig a spin–rács relaxációs

ráta hőmérsékletfüggése eltér a fémekben várt viselkedéstől: alacsony hőmérsékleten

a Knight–eltolódás hőmérsékletfüggő és ezért nem teljesül a Korringa–törvény. A

megfigyelt viselkedést a C60 molekulák librációs módusainak tulajdonítom.3
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4. A lapcentrált köbös szerkezetű A3C60 szupravezetőket illetően megvizsgáltam

az irodalomban közölt SEDOR eredményeket. Megmutattam, hogy a T–T′

vonalfelhasadás, hasonlóan az egyszerű köbös szerkezettel rendelkező alkáli

fullerén–vegyületekhez, a különböző fullerénkörnyezetek által okozott kicserélődés

eredménye. Így az egész A3C60 szupravezető fulleréncsaládban a megfigyelt T–T′

felhasadás egységesen írható le.
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