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Bevezetés

A fullerén molekula (C60) felfedezése 1985-ben (Curl, Kroto és Smalley) új korszakot
nyitott a szén alapú anyagok kutatásában. 1991-ben Krätschmernek és munkatársainak
makroszkopikus mennyiségben sikerült fullerént el®lítaniuk, ami lehet®vé tette C60 kristá-
lyok növesztését. A szilárdtest�zikusok �gyelmét felkeltette a molekula magas szimmetriája
és több egyéb érdekes �zikai tulajdonsága, ami kutatások tömegét és sokezer új vegyületet
el®állítását inspirálta.

1991-ben Haddon és munkatársai fullerid sókat állítottak el® C60 kristályok alkáli atom-
okkal való interkalálásával. E sók fémes viselkedést mutatnak és szupravezet®vé vál-
nak viszonylag magas átalakulási h®mérsékleten. 1994-ben Pekker és munkatársai azt
találták, hogy az AC60 (A=K, Rb, Cs) alkáli atomokkal interkalált fulleridekben a fullerének
egymáshoz kovalens kötéssel kapcsolódnak és egydimenziós polimerláncokat alkotnak. A
következ® évek intenzív kutatásai egyéb egy-, két-, illetve háromdimenziós polimerstruk-
túrák felfedezéséhez vezettek.

A molekuláris és kristályos tulajdonságok együttes jelenléte a fulleridekben nagyon
gazdag �zikát eredményez. A fulleridek er®sen korrelált elektronrendszerek, a kristálysz-
erkezet kismérték¶ eltérései nagyban befolyásolják az alapállapotot. Kísérleti meg�gyelések
és elméleti számítások egyaránt megmutatták, hogy még az olyan, konvencionális anyagok-
ban nehezen meg�gyelhet® jelenségek, mint a Jahn�Teller-torzulás, is fontos szerepet ját-
szanak a vezetési tulajdonságokban.

Célkit¶zések

A modern nagyfrekvenciás ESR spetrométerek lehet®vé teszik a néhány nanométeres
nagyságú szilárdtest fázisok kimutatását, ami más kísérleti módszerekkel nehezen meg�-
gyelhet®. Az elektronspin-rezonancia és a mikrohullámú vezet®képesség együttes mérése
hatásos módszer ezen anyagok elektronikus és mágneses tulajdonságainak vizsgálatára.
Ezzel a módszerrel vizsgáltuk különböz® anyagok alapállapotát és elektronkon�gurációját.
A Na2C60 fullerid sót szigetel®nek tartották a Jahn�Teller-e�ektus és elektron-elektron ko-
rrelációk együttes jelenléte miatt. A szigetel® alapállapotnak a kísérleti kimutatása fontos
igazolása lett volna a Jahn�Teller�Mott elméletnek, amely a fullerén molekulánként páros
számú elektronnal rendelkez® fullerid sók elektronkon�gurációját írja le. Megvizsgáltuk a
Mg5C60 és K2C60C8H8 fullerid polimerek elektronszerkezetét is.

A Li4C60 fullerid polimerek vezetési tulajdonságait együtt vizsgáltuk Mauro Riccó-
val (Pármai Egyetem, Olaszország) és Csányi Gáborral (Cambridge-i Egyetem, Egyesült
Királyság). A frekvenciafügg® vezet®képesség és magmágneses rezonancia mérések elméleti
számításokkal kiegészítve megmutatták, hogy ez a polimer ionos vezet® a Li+ ionok dif-
fúziója miatt. A nagyfrekvenciás ESR mérések a vezet®képesség elektronikus járulékának
meghatározására irányultak.

2005-ben úgy döntöttünk, hogy megnöveljük a Kísérleti Fizika Tanszéken található nagy
frekvenciás spektrométer érzékenységét egy új mikrohullámforrás beszerzésével és a hul-

2



lámvezet®k kvázi-optikai híddal való helyettesítésével. Az el®zetes tapasztalatok a lausanne-
i EPFL egyetem ESR laboratóriumának spektrométerén azt mutatták, hogy a spektrométer
rezgésmentesítése rendkívül fontos. A mágnes és az optikai híd közötti relatív elmozdulások
optikai úthosszváltozáshoz vezetnek, ami zajt okoz a detektornál. Ezért a spektrométert egy
rezgésmentesít® tartószerkezeten helyeztük el. Részt vettünk a tartószerkezet tervezésében
együttm¶ködve Dr. Reisz Frigyessel (BME Épületakusztikai Laboratórium) és Dr. Kiss
Ritával és Dr. Hunyadi Jánossal (BME Hidak és Szerkezetek Tanszék). A spektrométer új
elemeinek tervezése 2006 nyarán fejez®dött be, és a tartószerkezet építése 2006 szeptem-
berét®l 2007 márciusáig tartott. Az els® spektrumot 2007. áprilisban vettük fel.
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Új tudományos eredmények

1. Részt vettem a BME Kísérleti Fizika Tanszéken a nagyfrekvenciás ESR (HF-ESR)
spektrométer modernizálásában. Elkészítettem a mér®fejet és a spektrométer rezgés-
mentesít® tartószerkezetét. A szerkezet sajátfrekvenciája 10 Hz, ez az alacsony érték
garantálja azt a mechanikai stabilitást, amely kis intenzitású ESR jelek méréséhez
szükséges. A felújított spektrométer érzékenysége körülbelül 1010 spin/G 222.4 GHz-
en, amely összehasonlítható a kereskedelemben kapható legmodernebb 9 GHz-es
spetrométerekével.

2. Megmértem a KC60 különböz® fázisátalakulási h®mérsékleteit HF-ESR-rel és mikro-
hullámú vezet®képességgel. Megmutattam, hogy ezek a kísérleti módszerek alka-
lmasak a fázisszegregáció kimutatására fullerid anyagokban. A HF-ESR nagy spek-
trális felbontása lehet®vé teszi a különböz® g faktorú fázisok járulékának megkülön-
böztetését, míg egy hagyományos 9 GHz-es spektrométerben ezek közös rezonan-
ciavonalat adnának. A mikrohullámú veszteség mérése lehet®vé teszi az intrinszik
elektronikus vezet®képesség kontaktusok nélkül való pontos megmérését.

3. A nagyfrekvenciás ESR méréseim fázisszegregáiót mutatnak nanoskálán a Na2C60

fulleríd sóban 450 K alatt. Az ESR intenzitásból kapott spin szuszceptibilitás azt mu-
tatja, hogy legalább az egyik fázis fémes. Megmutattam, hogy magasabb h®mérsék-
leteken a Na+ ionok di�undálnak és sztöchiometrikus, homogén Na2C60 alakul ki
520 K-en. Megmutattam a Na+ ionok di�úziós szerepét a szegregációs folyamatban
HF-ESR mérésekkel 520 K-r®l kvencselt mintákkal.

4. Több frekvencián felvett ESR spektrumokkal bizonyítottam, hogy a Mg5C60 fullerid
polimer homogén anyag, és legalább 823 K-ig stabil. Infravörös abszorpciós és Ra-
man méréseket végeztem, amelyek azt mutatják, hogy egyszeres kötések vannak a
fullerid ionok között, és a kovalens Mg-C60 kötések is lehetségesek. Egy kombinált
ESR és mikrohullámú vezet®képesség méréssel megmutattam, hogy a Mg5C60 polimer
fémes 200 K fölött, és a h®mérséklet csökkenésével folytonos átmenetet mutat egy
paramágneses szigetel® állapotba. Ezt az átmenetet az elektronállapotok Anderson-
lokalizációjának tulajdonítottam, amelyet a kristályszerkezet rendezetlensége okoz.
Az ESR vonalszélesség tanulmányozásával megmutattam, hogy a f® spinrelaxációs
mechanizmus az elektron�fonon kölcsönhatás.

5. Mikrohullámú vezet®képesség és ESR vizsgálatokkal tanulmányoztam a kálium in-
terkalálásának hatását a poly(C60C8H8) elektronikus és mágneses tulajdonságaira.
Megmutattam, hogy az így kapott K2C60C8H8 kopolimer fémes 200 K fölött,
ellentétben az eredeti poly(C60C8H8)-rel, amely szigetel® minden h®mérsékleten.
Alacsonyabb h®mérsékleten a K2C60C8H8 folytonos átmenetet mutat egy mágne-
ses szigetel® alapállapotba, amit az elektronállapotok rendezetlensége által hajtott
Anderson-lokalizációnak tulajdonítok.
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6. Kimutattam, hogy a hoppingoló lokalizált elektronállapotok hozzájárulnak a Li4C60

fullerid polimer vezet®képességhez. Tanulmányoztam a depolimerizáció hatását a
mikrohullámú vezet®képességre, és kimutattam, hogy a monomer fázis jó vezet®.
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