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Дисертаційна робота присвячена вирішенню низки важливих завдань в 

області фізики магнетизму – з’ясуванню закономірностей трансформації 

статичних та динамічних магнітних властивостей наночастинок феритів-шпінелей 

та заміщених манганітів при зміні хімічного складу і умов синтезу. За допомогою 

широкого арсеналу експериментальних методик, серед яких вібраційна і СКВІД 

магнітометрія, калориметричні вимінювання, просвітлювальна та атомна силова 

мікроскопія, ретгеноструктурний аналіз, виконується деталізоване дослідження 

реальних ансамблів магнітних наночастинок феритів-шпінелей (Co, Ni, Zn, 

Mn)Fe2O4 та заміщених манганітів La0,7–x (Nd,Sm)xSr0,3MnO3 (x = 0÷0,10). На основі 

оригінальних підходів до аналізу експериментальних даних та чисельного 

моделювання робляться важливі висновки, які дозволяють вказати шляхи 

розробки наноматеріалів з оптимізованими і керованими магнітними 

параметрами, перспективних для різних технічних та медичних застосувань, 

зокрема наноіндукторів тепла в магнітній гіпертермії. 

У першому розділі дисертаційної роботи обговорюються загальні властивості 

магнітних наночастинок у контексті практичних застосувань. Обґрунтовується 

необхідність розробки наноматеріалів з контрольованими та відтворюваними 

структурними, магнітними та тепловими характеристиками та методів впливу для 
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отримання адекватно підібраних параметрів в залежності від подальшого 

застосування.  

Особлива увага надається наноматеріалам для магнітної гіпертермії. На 

основі огляду робіт, що стосуються питань нетоксичності та сумісності різних 

магнітних матеріалів з живими організмами, обґрунтовується вибір на роль 

індукторів тепла наночастинок феритів-шпінелей та заміщених манганітів як 

найбільш безпечних. Аналізуються жорсткі обмеження на розміри частинок, їх 

вплив на магнітні параметри, розкид та стійкість до агломерації, на основі чого 

робиться висновок, що феромагнітні наночастинки повинні перебувати в 

магнітно-однодоменному стані. Враховуючи сучасний стан дослідження цього 

питання, акцентується увага на необхідності однозначного розуміння розміру 

однодоменності і, як наслідок, аналізі можливих підходів до його оцінки та 

критеріїв їх застосовності.   

У підсумку, на основі літературного огляду робляться висновки про сучасний 

стан досліджень властивостей наночастинок феритів-шпінелей і заміщених 

манганітів, а також визначено мету роботи та основні наукові завдання, на 

вирішення яких були спрямовані дослідження, представлені у дисертаційній 

роботі. 

У другому розділі наведено детальний опис умов виготовлення та методів 

дослідження п’яти серій ансамблів наночастинок, які вивчалися відповідно до 

поставлених завдань. 

У третьому розділі викладено результати дослідження статичних та 

динамічних властивостей наночастинок феритів-шпінелей (Mn, Co, Ni, Zn)Fe2O4. 

Особливість феритових частинок полягає у нетоксичності та сумісності з 

біологічними об’єктами, а також відносно великій тепловій ефективності. Хоча 

структурні та магнітні властивості феритів вивчаються досить інтенсивно, 

залишається важлива проблема – як забезпечити ефективний контроль їх нагріву у 

змінному магнітному полі, враховуючи неоднорідність реального ансамблю, який 
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характеризується певним розкидом за розмірами та магнітними параметрами 

частинок.  

Описується комплексне експериментальне дослідження квазістатичних 

температурних та польових залежностей намагніченості і обговорюються основні 

механізми дисипації енергії високочастотного магнітного поля в наночастинках 

феритів-шпінелей AFe2O4 (A = Ni, Zn, Co, Mn). Для знаходження питомої 

ефективності тепловиділення наночастинок феритів-шпінелей використовується 

теорія лінійного відгуку. Детально аналізуються шляхи оптимізації магнітних 

параметрів наночастинок феритів-шпінелей (температури блокування Tb, 

намагніченості M) для підвищення їхньої ефективності тепловиділення.  

У четвертому розділі наведено результати досліджень впливу хімічних 

заміщень (Ln = Nd, Sm) та температури синтезу (1073 К або 1573 К) на 

кристалографічні, магнітні та теплові характеристики наночастинок заміщених 

манганітів La0,7–xLnxSr0,3MnO3 (x = 0÷0,08). Спричинене змінним магнітним полем 

нагрівання наночастинок відбувається у всьому діапазоні існування спонтанної 

намагніченості, фактично до температури Кюрі TC, обумовлює можливість 

використання магнітного фазового переходу як термостатичного перемикача, який 

може підтримувати постійною необхідну температуру в околі TC. Оскільки TC 

вихідної сполуки La1–xSrxMnO3 варіюється в залежності від концентрації x, то ідея 

"самоконтролю" за нагріванням стає можливою для таких наночастинок 

манганітів. Так, x = 0,15÷0,60 відповідає TC в межах 0÷100 °С, що включає вузький 

діапазон терапевтичної гіпертермії. Експериментальне з’ясування того, чи 

відповідає дійсності кореляція, що очікується між TC та максимальною 

температурою нагріву Ts (Ts ≤ TC), а також чи можна забезпечити надійний і 

відтворюваний контроль відповідної TC (а значить і Ts) у необхідному інтервалі 

температур складає дослідницьку проблему, яка вирішується в даному розділі. 

Описуються особливості трансформації магнітного стану наночастинок 

заміщених манганітів La0,7–x(Nd, Sm)xSr0,3MnO3, x = 0÷0,08 (середній розмір 
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близько 35 нм) при зміні вмісту неодиму та самарію, зокрема, визначаються 

магнітні параметри наночастинок (намагніченість насичення Ms, температура Кюрі 

TC) і з’ясовується характер їх зміни при зміні вмісту легуючого елементу. 

Обговорюється виявлена тенденція до зменшення Ms і TC із збільшенням 

концентрації легуючого елементу, зокрема, показано, що причиною вказаного 

ефекту може бути підсилення локальних деформацій кристалічної ґратки у 

перовскітних структурах, що досліджуються. Обговорюються виявлені 

експериментальні закономірності ефективності нагріву, а також можливість 

плавного контролю за зсувом температури максимального нагріву Ts. 

У п’ятому розділі викладено результати чисельного моделювання магнітної 

поведінки ансамблів наночастинок заміщених манганітів La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3, яке 

дозволило проаналізувати температурну поведінку їх магнітних характеристик з 

урахуванням розкиду за розмірами і параметрами наночастинок. Попередні 

роботи інших авторів показали, що основну роль у тепловій ефективності 

наночастинок La1–xSrxMnO3 (x = 0,15÷0,60) відіграють гістерезисні механізми, а 

величина втрат, що визначається площею динамічної петлі, сильно залежить 

навіть від незначних температурних змін. Тому важливою задачею з точки зору 

забезпечення контрольованого нагріву є врахування впливу теплових ефектів на 

магнітні параметри наночастинок. 

Детально описується розроблена процедура для кількісного врахування 

впливу зовнішніх факторів (магнітне поле, температура) на поведінку ансамблів 

магнітних наночастинок La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3 із заданими параметрами розкиду за 

розмірами. В основі підходу лежить припущення про співіснування двох типів 

наночастинок в ансамблі – блокованих та суперпарамагнітних. Обговорюється 

вплив розкиду за ефективними параметрами системи наночастинок (магнітним 

моментом meff і полем анізотропії Ha
eff) на їх ключові магнітні характеристики, 

зокрема коерцитивну силу Hс та температуру блокування Tb. Обґрунтовується 
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використання такої процедури для прогнозування поведінки наночастинок у 

широкому інтервалі температур і магнітних полів, в тому числі і високочастотних. 

 

Ключові слова: наночастинки, ферити-шпінелі, заміщені манганіти, 

блокований стан, суперпарамагнітний стан, магнітно-однодоменний стан, 

механізми дисипації енергії, питома потужність втрат, модель дворівневого 

наближення. 
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ABSTRACT 

  

Tykhonenko-Polishchuk Yu. O. Static and dynamic magnetic properties of spinel 

ferrite and substituted manganite nanoparticles. – Manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Candidate of Sciences in Physics and Mathematics 

(Doctor of Philosophy) in specialty 01.04.11 – Magnetism (105 – Applied physics and 

nanomaterials). – Institute of Magnetism of National Academy of Sciences of Ukraine 

and Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

 

The work is aimed at the investigation of the characteristic changes in static and 

dynamic magnetic properties of spinel ferrite and substituted manganite nanoparticles 

under the influence of the chemical substitutions and conditions of the synthesis, using 

the various model approaches for the comprehensive analysis of their magnetic state in 

terms of parameter distribution of real nanoparticle ensembles. The carried out research 

deals with the modern physical problems of nanoscaled objects. Key parametric factors 

and the ways toward the optimization of the high-frequency thermal efficiency have 

been investigated for the spinel ferrites (Ni, Zn, Co, Mn)Fe2O4. The transformation 

peculiarities of the magnetic state caused by the chemical substitutions in the lanthanum 

sublattice and the conditions of chemical synthesis have been determined for the 

substituted manganites La0,7–x(Nd,Sm)xSr0,3MnO3 (x = 0 ÷ 0,1). The elaborated 

conclusions initiate a discussion on new functional possibilities for the development of 

the nanomaterials with improved and controllable magnetic parameters, which are 

promising for various technical and medical applications. 

First section discusses general properties of magnetic nanoparticles from point of 

view of practical applications. A need for nanomaterials with controllable and 

reproducible structural, magnetic and thermal characteristics and urge for methods to 

achieve parameters relevant to future applications are grounded and analyzed. A special 

attention is paid to nanomaterials for magnetic hyperthermia. On the basis of works on 
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examination of toxicity and compatibility of magnetic materials with living organisms, 

nanoparticles of spinel ferrites and substituted manganites are considered as promising 

heat inductors. Analysis of restrictions on particle size and how they affect magnetic 

parameters, distribution and stability against agglomeration is performed, resulting in the 

conclusion that ferromagnetic nanoparticles have to be in a magnetically single-domain 

state. In terms of up-to-date investigations of this question, brought to focus is the urge 

for an unambiguous determination of critical single-domain size and a consequent 

analysis of different approaches to estimation of this size and criterions for their 

implication.   

In summary, literature analysis performed brings to conclusions about a current 

state of research on properties of nanoparticles of spinel ferrites and substituted 

manganites. The aim of the dissertation work and main scientific tasks, which then are 

completed within the work, are oulined. 

Second section gives a detailed description of fabrication conditions and 

experimental methods for five series of nanoparticles under investigation.  

Third section introduces results on investigation of static and dynamic properties of 

ferrite-spinel nanoparticles (Mn, Co, Ni, Zn)Fe2O4. A peculiarity of ferrite particles is 

their nontoxicity and compatibility with biological objects as well as relatively high 

thermal efficacy. Though structural and magnetic properties of ferrites have been 

intensively investigated for a long time, the problem of effective control of heating of 

nanoferrites in alternating magnetic field is still poorly investigated especially in terms 

of real distribution of particles’ sizes and magnetic parameters.  

In this section, a comprehensive experimental study of quasi-static, thermal and 

field dependences of magnetization is described. Main mechanisms for energy 

dissipation of the ferrite-spinel (Mn, Co, Ni, Zn)Fe2O4 nanoparticles in high-frequency 

magnetic field are discussed. The linear-response theory is exploited for determination 

of specific loss power in the ferrite-spinel nanoparticles. Ways of optimization of 
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magnetic parameters of nanoparticles (blocking temperature Tb and magnetization M) in 

terms of getting higher thermal efficacy of the nanoparticles are analyzed.   

Forth section describes results of investigation of crystallographic, magnetic and 

thermal characteristics of nanoparticles of substituted manganites La0,7–xLnxSr0,3MnO3 (x 

= 0÷0,08) in dependence on chemical doping (Ln = Nd, Sm) and synthesis temperature 

(1073 К and 1573 К). AC magnetic field-induced heating of nanoparticles, which occurs 

in the whole temperature interval of the persistence of spontaneous magnetization, in 

fact, up to the Curie point TC, leads to an idea of using the magnetic phase transition as a 

thermo-magnetic switch, which might keep a desired temperature in the vicinity of TC. 

Since TC of La1–xSrxMnO3 can be easily tuned by choosing the concentration x, the 

manganite-based nanoparticles are especially promising for such a self-controlling 

heating. A concentration interval x = 0,15÷0,60 corresponds to TC variations in the 

0÷100 °С that includes the narrow gap of the therapeutic hyperthermia. Experimental 

investigation of the correlation between TC and the maximal heating temperature Ts (Ts ≤ 

TC) and the question whether or not the reliable and reproducible control of TC can be 

provided in a desired narrow temperature interval composes the research subject of this 

section. 

Transformation of magnetic state, magnetic parameters of the particles (saturation 

magnetization Ms and Curie temperature TC) and peculiarities of their changes are 

characterized for nanoparticles of substituted manganites La0,7–x(Nd, Sm)xSr0,3MnO3 (x = 

0÷0,08) in dependence on concentration of neodymium and samarium. As a content of 

doping elements is increasing, the decreasing tendency for Ms and TC values is revealed 

and discussed in terms of local deformations of crystalline lattice in the perovskite 

structures under study. Experimentally obtained regularities of heating efficacy and 

features of “smooth” control of temperature of maximal heating Ts are described and 

discussed in details. 

Fifth section deals with results of numerical modeling of magnetic behavior for 

nanoparticles of substituted manganites La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3, allowing for 
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characterization of their temperature behavior by taking into account a distribution over 

physical sizes and material parameters of the particles. Prior works of other authors 

report on hysteretic mechanisms playing a main role for specific loss power of La1–

xSrxMnO3 (x = 0,15÷0,60) nanoparticles, which exhibit strong dependence on 

temperature variation. The latter defines an important research goal of taking in account 

effects of temperature changes on magnetic parameters of nanoparticles for reliable 

prediction of energy losses.  

Elaborated procedure for numerical modeling of thermo-magnetic behavior of real 

ensembles of nanoparticles with a distribution of sizes is described in details. In the 

basis of this approach lays an assumption about coexistence of two types of particles, 

which in an AC magnetic field are, respectively, in (1) blocked state and (2) in 

superparamagnetic state. Quantitative analysis allows the discussion of effect of a 

distribution of effective parameters of the particles (magnetic moment meff and 

anisotropy field Ha
eff) on their clue magnetic characteristics such as coercitivity Hс and 

blocking temperature Tb. Application of such a procedure is envisioned for prediction of 

thermo-magnetic behavior of nanoparticle ensembles for a wide range of temperatures 

and magnetic fields, including high-frequency AC fields. 

 

Keywords: nanoparticles, spinel ferrites, manganites, blocked state, 

superparamagnetic state, magnetic single-domain state, energy dissipation mechanisms, 

two-level approximation model. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

МГТ – магнітна гіпертермія 

МНЧ  – магнітні наночастинки 

ФМ – феромагнітний 

ПЕМ – просвітлювальна електронна мікроскопія 

ТЛВ – теорія лінійного відгуку 

FC  –  field-cool (режим магнітометричних вимірювань при 

охолодженні у ненульовому магнітному полі) 

TLA – two-level approximation (модель дворівневого 

наближення) 

SLP – specific loss power (потужність теплових втрат) 

ZFC  –  zero-field-cool (режим магнітометричних вимірювань, 

після охолодження в нульовому магнітному полі) 
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ВСТУП 

На сьогодні нанорозмірні частинки феромагнітних та феримагнітних 

матеріалів привертають значний науковий та практичний інтерес як 

багатообіцяючі матеріали для застосування у техніці (в системах магнітного 

запису, сенсорах, мікрохвильових елементах і т.п.) та медицині. Серед медичних 

напрямків особливо перспективні результати очікуються при використанні 

магнітних наночастинок для підвищення контрасту в магніторезонансній 

томографії, у системах цілеспрямованої доставки ліків, магнітній гіпертермії. 

При цьому головною тенденцією, яка прослідковується при переході до 

нанометрових розмірів, є необхідність розробки матеріалів з контрольованими 

та відтворюваними параметрами, адекватно підібраними в залежності від області 

застосування. Зокрема, для можливості реалізації методики гіпертермії для 

лікування вражених онкологічними захворюваннями пухлин існує цілий ряд 

жорстких обмежень на вибір наноіндукторів тепла, а саме: необхідні нетоксичні, 

стійкі до агломерації, однодоменні наночастинки з розмірами від кількох до 

кількох десятків нанометрів, що ефективно нагріваються під дією змінного 

магнітного поля до температур у вузькому інтервалі 42–45 °С. 

Однією з головних проблем для наночастинок феритів-шпінелей AFe2O4 (A 

– двовалентний іон 3d-металів Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn та ін.), які одними з перших 

знайшли використання у якості індукторів тепла, залишається проблема 

оптимізації ефективності та контролю нагріву у високочастотному магнітному 

полі. Адже навіть наявні, успішно апробовані для них методики синтезу не 

дозволяють отримати абсолютно однакові нанооб’єкти на практиці, а тому 

реальний ансамбль є досить неоднорідним з певним розкидом за розмірами та 

магнітними параметрами наночастинок. Як наслідок, ключові параметри впливу 

та можливі напрямки їх зміни для оптимізації ефективності тепловиділення в 

ансамблях феритів (Co, Ni, Zn, Mn)Fe2O4 дотепер були маловивчені й вимагають 

систематичного та ретельного дослідження. 
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Оскільки індуковане полем нагрівання відбувається у всьому 

температурному діапазоні існування спонтанної намагніченості, фактично аж до 

температури фазового переходу TC (точки Кюрі), матеріали з TC  ≤ 50 °С змогли 

б забезпечити надійний контроль за максимальною температурою нагріву. 

Наночастинки, що наразі широко використовуються, характеризуються 

високими значеннями TC (наприклад, для магнетиту (Fe3O4) TC ≈ 585 °С). Отже, 

існує ризик нерівномірного нагріву пухлин, а також перегріву і пошкодження 

прилеглих здорових тканин. З іншого боку, у складних оксидах на основі 

марганцю La1–xSrxMnO3 (x = 0,15÷0,60) точку Кюрі можна легко змінювати в 

межах 0÷100 °С, варіюючи концентрацію x. Використання таких матеріалів є 

перспективним для реалізації "самокотрольованої" гіпертермії.   

Часткові хімічні заміщення у сполуках на основі La1–xSrxMnO3 можна 

розглядати як багатообіцяючий спосіб досягнення плавного контролю за 

величиною TC і «зсувом» її у вузький інтервал температур, необхідний для 

реалізації гіпертермії. Однак, на відміну від феритів-шпінелей, для заміщених 

манганітів на сьогодні немає однозначно визначеної оптимальної методики 

синтезу. Попередній аналіз поведінки вихідних сполук La1–xSrxMnO3 виявив, що 

при застосуванні відносно низької температури синтезу (≤ 800 °С) їхні 

структурні та магнітні властивості можуть виявляти аномалії, зумовлені 

виникненням кисневої нестехіометрії, дефектної структури і т.д. Таким чином, 

ефекти впливу хімічних заміщень та умов синтезу на кристалографічні і магнітні 

параметри наночастинок манганітів La0,7–x(Nd,Sm)xSr0,3 MnO3 (x = 0÷0,10) мають 

суттєве практичне значення та потребують детального вивчення. 

Детальне дослідження наночастинок манганітів показало, що найбільший 

внесок у їх теплову ефективність вносять гістерезисні процеси 

перемагнічування, а величина втрат визначається площею динамічної петлі, яка 

сильно трансформується навіть за незначних змін температури. Як наслідок, для 

надійного прогнозу поведінки реальних ансамблів наночастинок постає 

необхідність у процедурі аналізу експериментальних даних, яка б дозволила 

врахувати вплив теплових ефектів на еволюцію магнітних параметрів частинок. 
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Система наночастинок La0,7–x(Nd,Sm)xSr0,3 MnO3 добре підходить для розробки і 

апробації такої процедури, адже отримані криві намагнічування мають форму, 

характерну для більшості індукторів тепла, що використовуються. 

Таким чином, зазначене вище коло важливих невирішених проблем щодо 

магнітних і теплових властивостей феритів-шпінелей та заміщених манганітів 

однозначно визначає актуальність теми даної дисертаційної роботи.     

 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

з’ясуванні особливостей та встановленні закономірностей впливу хімічних 

заміщень і умов синтезу на статичні та динамічні магнітні властивості 

наночастинок феритів-шпінелей та заміщених манганітів, а також у моделюванні 

поведінки їх ансамблів на основі кількісного аналізу процесів намагнічування 

при різних температурах. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені та вирішені наступні 

завдання: 

 встановити основний механізм енергетичних втрат, а також вивчити 

ключові параметри впливу та охарактеризувати можливі напрямки їх зміни 

для оптимізації ефективності тепловиділення у неоднорідних ансамблях 

частинок феритів-шпінелей (Co, Ni, Zn, Mn)Fe2O4; 

 дослідити трансформацію структурних, магнітних та теплових 

властивостей у заміщених манганітах La0,7–x(Nd,Sm)xSr0,3MnO3 (x = 0÷0,10) 

під дією хімічних заміщень та умов синтезу; 

 розробити процедуру аналізу магнітометричних даних з врахуванням 

впливу теплових ефектів на еволюцію магнітних параметрів ансамблю 

наночастинок заміщених самарієм манганітів La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3 та 

чисельно промоделювати їх поведінку. 

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є ансамблі магнітних 

наночастинок феритів-шпінелей (Co, Ni, Zn, Mn)Fe2O4 та заміщених манганітів 

La0,7–x(Nd,Sm)xSr0,3MnO3 (x = 0÷0,10). 
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Предметом дослідження є особливості статичних та динамічних магнітних 

властивостей ансамблів наночастинок, що досліджуються.  

 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі 

завдань були використані наступні експериментальні методики досліджень: 

рентгеноструктурний аналіз, просвітлювальна електронна та атомна силова 

мікроскопія (вивчення кристалографічної структури зразків та їх морфології), 

вібраційна- та СКВІД-магнітометрія (дослідження польових і температурних 

залежностей намагніченості), метод калориметрії (теплові характеристики 

зразків). Для теоретичного розрахунку величини втрат досліджуваних ансамблів 

були використані аналітичні моделі Стонера-Вольфарта та теорія лінійного 

відгуку. На основі моделі дворівневого наближення були чисельно 

промодельовані магнітні і температурні властивості реального ансамблю 

наночастинок заміщених манганітів.      

 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

отримані оригінальні результати, що визначають її новизну і наукову цінність. 

Основні з них наведені нижче: 

1. Показано, що основним механізмом дисипації енергії високочастотного 

магнітного поля в наночастинках феритів-шпінелей AFe2O4 з розмірами біля 

5 нм та різними видами хімічних заміщень (A = Ni, Zn, Co, Mn) є 

релаксаційний механізм Нееля. Обґрунтовано використання теорії лінійного 

відгуку для знаходження питомої ефективності тепловиділення 

наночастинок феритів-шпінелей. Вперше вказано напрямки зміни 

характерних магнітних параметрів (температури блокування, 

намагніченості) для оптимізації ефективності тепловиділення наночастинок 

феритів-шпінелей (Co, Ni, Zn)Fe2O4 
і показано, що величину втрат у 

змінному магнітному полі можна підвищити на два порядки, порівняно з 

отриманими експериментально. 
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2. Вперше охарактеризовано особливості трансформації магнітного стану 

наночастинок заміщених манганітів La0,7–x(Nd,Sm)xSr0,3MnO3 (середній 

діаметр ≈ 35 нм) при зміні вмісту неодиму та самарію. Визначено магнітні 

параметри (намагніченість, температура Кюрі TC) наночастинок і з’ясовано 

характер їх зміни при варіації вмісту легуючого елементу. 

Експериментально показано, що ефективність нагріву наночастинок під 

дією високочастотного магнітного поля суттєво послаблюється при 

наближенні до температури магнітного впорядкування. Зроблено висновок, 

що виявлені закономірності дозволяють плавно контролювати зсув 

температури максимального нагріву і з високою точністю досягти значень, 

необхідних для практичних застосувань. 

3. Вперше експериментально з’ясовано характер зміни структурних, 

магнітних та теплових характеристик наночастинок заміщених неодимом 

манганітів La0,7–xNdx Sr0,3MnO3 з розмірами близько 35 нм в залежності від 

вибору температури синтезу. Показано, що при високій температурі 

теплової обробки ~ 1300 °С наночастинки демонструють монотонну 

тенденцію до зменшення їх кристалографічних та магнітних параметрів 

(об’єм елементарної комірки, намагніченість, температура Кюрі TC) при 

збільшенні концентрації неодиму. Отриманий результат підтвердив 

припущення про ізовалентне заміщення більших іонів La3+ меншими іонами 

Nd3+, яке має місце у даному випадку. Немонотонний характер залежності, 

виявлений при відносно низьких температурах синтезу ~ 800 °С, дозволив 

встановити значний вплив хімічного складу досліджених сполук на 

величину їх кисневої стехіометрії та зробити висновок про формування 

дефектної структури у підґратках La, Mn або O. 

4. Вперше розроблена процедура, яка дозволяє кількісно врахувати вплив 

зовнішніх факторів (магнітне поле, температура) на поведінку ансамблів 

магнітних наночастинок La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3 із заданими параметрами 

розкиду за розмірами. Розроблено механізм кількісної оцінки магнітного 

сигналу від двох типів співіснуючих наночастинок – блокованих та 
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суперпарамагнітних. Встановлено визначальний вплив розкиду за 

ефективними параметрами наночастинок (магнітним моментом meff і полем 

анізотропії Ha
eff) на їх ключові магнітні характеристики, зокрема 

коерцитивну силу Hc та температуру блокування Tb. Показано, що 

використання такої процедури з врахуванням магнітних параметрів, 

отриманих з квазістатичних вимірювань, дає можливість прогнозувати 

поведінку магнітних наночастинок у широкому інтервалі температур і 

магнітних полів, в тому числі і високочастотних. 

 

Особистий внесок здобувача. У всіх роботах [1]–[6], які були виконані у 

співавторстві та які увійшли до дисертації, автор на рівних підставах брав участь 

у обговоренні проблематики, трактуванні отриманих результатів, формулюванні 

висновків та написанні статей. 

Зокрема, у роботі [1] здобувач проводив кількісний аналіз температурних 

залежностей намагніченості для феритів-шпінелей (Co, Ni, Zn, Mn)Fe2O4, 

розробляв підходи для розрахунку питомих втрат енергії. У роботі [2] 

здобувачем самостійно проведено аналіз особливостей магнітного стану 

ансамблів наночастинок CoFe2O4 та виконано теоретичний розрахунок величини 

втрат енергії. У роботах [3], [4] здобувач проводив аналіз виміряних залежностей 

намагніченості від температури та магнітного поля для заміщених манганітів 

La0,7–xLnxSr0,3MnO3 (Ln = Nd, Sm; x = 0÷0,08). У роботі [5] здобувач проводив 

кількісний аналіз процесів намагнічування для наночастинок 

La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3, а також брав безпосередню участь у розробці чисельної 

процедури врахування впливу теплових ефектів на еволюцію їх магнітних 

параметрів. У статті [6] здобувачем особисто проведено аналіз та уточнено 

критерії застосовності трьох основних підходів до визначення критичного 

розміру однодоменності (dcr), виконано узагальнення для частинок різної форми 

та різних видів анізотропії, а також систематизовано дані щодо найбільш 

поширених матеріалів на роль індукторів гіпертермії.  
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Апробація результатів. Основні результати дисертаційної роботи 

доповідалися і обговорювалися на 5 конференціях: 

1. High-frequency magnetic properties of La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticles for 

hyperthermia applications / Yu. O. Tykhonenko, A. I. Tovstolytkin, S. O. 

Solopan, A. G. Belous // III International Research and Practice 

Conference “Nanotechnology and Nanomaterials”: book of abstracts, Lviv, 

August 26-29, 2015. – Lviv, Ukraine, 2015. – P. 492. 

2. The formation of massifs of nanoparticles Au, Fe3O4, CoFe2O4, NiFe2O4 / D. M. 

Kostyuk, S. I. Protsenko, M. O. Shumakova, A. I. Tovstolytkin, Yu. O. 

Tykhonenko // III International Research and Practice 

Conference “Nanotechnology and Nanomaterials”: book of abstracts, Lviv, 

August 26-29, 2015. – Lviv, Ukraine, 2015. – P. 300. 

3. Втрати на перемагнічування у феритових наночастинках із структурою 

шпінелі AFe2O4 (A = Co, Ni, Zn) як індукторах магнітної гіпертермії / Ю. 

О. Тихоненко-Поліщук, О. І. Товстолиткін, T. V. Kolodiazhnyi, О. В. 

Єленіч, С. В. Солопан, А. Г. Білоус // IV міжнародна конференція «Сучасні 

проблеми фізики конденсованого стану»: зб. праць, Київ, 7-10 жовтня, 

2015. – Київ, Україна, 2015. – С. 94-95. 

4. Cobalt ferrite nanoparticles as promising heat mediators for magnetic 

hyperthermia: Magnetic properties and AC energy losses / Yu. O. Tykhonenko-

Polishchuk, O. P. Konopelska, M. M. Kulyk, O. V. Yelenich, A. I. Tovstolytkin 

// XII International Conference “Electronics and Applied Physics”: book of 

abstracts, Kyiv, October 19-22, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 157. 

5. (La,Sr)MnO3 nanoparticles for self-controlled magnetic hyperthermia: 

Magnetization reversal losses in quasistatic and high-frequency modes / Yu. O. 

Tykhonenko-Polishchuk, O. P. Konopelska, A. V. Bodnaruk, D. G. 

Kovalchuk, S. O. Solopan, V. M. Kalita, A. G. Belous, A. I. Tovstolytkin // XVII 

International Young Scientists’ Conference on Applied Physics: book of 

abstracts, Kyiv, May 23-27, 2017. – Kyiv, Ukraine, 2017. – P. 36. 

 



12 
 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження, які описані в дисертаційній роботі, були виконані у Відділі фізики 

плівок Інституту магнетизму НАН України та МОН України в рамках 

тематичного плану фундаментальних досліджень інституту відповідно до 

відомчих тем: «Електричні та магнітні властивості адаптивних наноструктур на 

основі перехідних металів та їх оксидів» (номер державної реєстрації 

0114U000092, термін виконання 2014-2018 рр.); «Магнітні наноструктури з 

термоелектронним керуванням магнітними станами для застосування в 

спінтроніці» (номер державної реєстрації 0115U000974, термін виконання 2015-

2017 рр.). Здобувач також брав участь у конкурсному проекті науково-дослідних 

робіт молодих вчених НАН України «Взаємодія зовнішнього електромагнітного 

випромінювання з нанорозмірними оксидними гетероструктурами» (номер 

державної реєстрації 0116U002814, термін виконання 2015-2016 рр.). 

 

Практичне значення одержаних результатів полягає в з’ясуванні 

закономірностей зміни статичних і динамічних властивостей нанорозмірних 

магнітних систем на основі складних оксидів перехідних та рідкоземельних 

елементів під впливом хімічних заміщень та різних умов синтезу, що дозволяє 

використовувати їх для прогнозування поведінки магнітних наночастинок 

феритів-шпінелей та заміщених манганітів у низькочастотних та 

високочастотних магнітних полях, а також для розробки наноматеріалів з 

керованими і відтворюваними магнітними параметрами, перспективних з точки 

зору їх застосування у різних технічних та медичних напрямках, зокрема у якості 

індукторів тепла в гіпертермії.	

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

складає 154 сторінки. Дисертація містить 40 рисунків, 8 таблиць та список 

використаних джерел з 105 найменувань на 11 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 МАГНІТНІ НАНОЧАСТИНКИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ: 

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИМОГИ ДЛЯ 

ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

У розділі обговорюються загальні властивості магнітних наночастинок 

(МНЧ) в контексті застосування в практичних цілях. Обґрунтовується 

необхідність розробки наноматеріалів з контрольованими та відтворюваними 

структурними, магнітними та тепловими характеристиками та методів впливу 

для отримання адекватно підібраних параметрів в залежності від подальшого 

застосування. Особлива увага надається наноматеріалам для магнітної 

гіпертермії. На основі огляду робіт, що стосуються питань нетоксичності та 

сумісності різних магнітних матеріалів з живими організмами, обґрунтовується 

вибір на роль індукторів тепла наночастинок феритів-шпінелей та заміщених 

манганітів як найбільш безпечних. Аналізуються строгі обмеження на розміри 

частинок, їх вплив на магнітні параметри, розкид та стійкість до агломерації. 

Робиться огляд сучасного стану досліджень та акцентується увага на 

необхідності однозначного розуміння розміру однодоменності. 

 

 

1.1. Феромагнітні частинки для магнітної гіпертермії 

Нанорозмірні частинки феромагнітних (ФМ) та феримагнітних матеріалів 

становлять значний науковий та практичний інтерес [7] з огляду великих 

перспектив застосування даного класу нанооб’єктів в системах магнітного 

запису, сенсорах, мікрохвильових елементах і т.п. [8] На сьогодні, такі 

наночастинки також розглядаються як багатообіцяючі матеріали для багатьох 

медичних напрямків [9]. Так, особливо перспективні застосування магнітних 

наночастинок (МНЧ) у діагностиці захворювань, зокрема, для підвищення 

контрасту в магніторезонансній томографії [10], [11], системах цілеспрямованої 
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доставки біологічно активних і лікарських сполук [12]–[14] та магнітній 

гіпертермії [15]–[18]. 

 

1.1.1. Терапевтична гіпертермія 

Магнітна гіпертермія (МГТ) представляє собою неінвазивну терапію 

онкохворих, що інтенсивно розвивається і вже має реальні працюючі клінічні 

зразки апаратів для лікувальної практики [19], [20]. В основі методики МГТ 

лежить локальний нагрів злоякісних утворень до температур 43–45 °С (316–

318 К) [19] під дією змінного магнітного поля [20] з наперед заданими 

фіксованими параметрами (амплітудою Hmax і частотою f) [21]–[23]. Для цього у 

області пухлини зосереджують МНЧ, які в результаті різних фізичних процесів 

[19], [21], [23]–[25] можуть ефективно нагріватися у прикладеному полі. З 

медичних досліджень відомо [26], [27], що уражені онкологічним 

захворюванням клітини більш чутливі до тепла, при чому температури 43–45 °С 

достатньо для нищівного впливу на них, в той час як здорові тканини 

залишаються практично неушкодженими [28].  

Хоча методика МГТ вважається достатньо новою [26], вона має суттєві 

переваги порівняно з загальноприйнятими на сьогодні хіміотерапією та 

променевою терапією, враховуючи значну «агресивність» останніх. У випадку 

хіміотерапії «величезна» доза лікарських препаратів, яка вводиться в організм 

хворого, зумовлена тим, що за рахунок неконтрольованого потоку крові до місця 

розташування пухлини потрапить лише набагато менша її частка [29]. 

Аналогічно «збільшені» дози опромінення, необхідні для подолання раку, 

впливають також і на здорові клітини, розташовані поблизу пухлин [30]. Як 

наслідок, такі процедури вбивають не лише онкологічні утворення, але й 

негативно впливають на здорові клітини організму та на якість життя в цілому. 

Таким чином, з даної точки зору можливість локального впливу саме на пухлину, 

яку забезпечує методика МГТ, становить величезну перевагу. З іншого боку, в 

клінічних результатах, відомих на сьогодні [31], досить часто методика МГТ 

застосовується у комбінації з вище згаданими терапіями, проте з набагато 
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меншими дозами ліків або опромінення. Це дозволяє як зменшити їх побічну дію 

на організм, так і ще більше підвищити ефективність МГТ [26], [32], [33].    

Проте, незважаючи на очевидні перспективи та багатообіцяючі клінічні 

результати, на сьогодні існує і ряд [24], [34], [35], що запобігають широкому 

використанню МГТ. Зокрема, це пов’язано із можливим нерівномірним 

нагріванням пухлин, складністю нагріву онкоутворень, розміщених глибоко (в 

порівнянні із скін-шаром) у організмі, а також з ризиком перегріти здорові 

тканини, розташовані поруч, і т.д. Так, з медицини відомо, що якщо температура 

нагрівання досягне позначки ~ 50 °С або вище, то ракові клітини загинуть, однак 

є досить велика ймовірність пошкодити і здорові клітини організму. З іншого 

боку, якщо температура виявиться нижчою за ~ 42 °С, зрозуміло, що не буде 

досягнутий необхідний терапевтичний ефект. Проте виявляється, що недогрів до 

необхідних у МГТ температур становить ще більшу небезпеку, зокрема 

температура 39 °С стимулює швидке розмноження ракових клітин. Для того, щоб 

вирішити вказані проблеми та отримати оптимальний локальний нагрів у межах 

43–45 °С, в даний час триває пошук шляхів оптимізації як властивостей систем 

МНЧ, так і параметрів змінного поля (Hmax та f), критичних для застосування у 

МГТ. 

Виходячи з відомих жорстких медичних обмежень, які накладаються на 

параметри магнітного поля [21], [36], верхня межа добутку амплітуди 

прикладеного поля на частоту Hmax ·f  не повинна перевищувати критичне 

значення 5·109 А·м-1·с-1 [25], [37], [38]. Крім того, допустимим вважається 

діапазон частот 50кГц  f  10 МГц: частота f  повинна перевищувати 50 кГц для 

уникнення нервово-м’язової електростимуляції та бути меншою за 10 МГц для 

досягнення достатньої глибини проникнення змінного магнітного поля 

(величина скін-шару) у провідну тканину [39], [40]. Типовими параметрами 

полів, які прийнято застосовувати для in vivo експериментів у МГТ, вважаються 

наступні: Hmax  32 кА·м-1 (або 400 Е) і f ~ (100 ÷ 500) кГц [20], [36], [41]. 
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1.1.2. Критерії застосування МНЧ в магнітній гіпертермії 

Для можливості успішного та ефективного застосування МНЧк у якості 

індукторів тепла, їхні властивості повинні задавольняти низці важливих вимог. 

Так, з медичної точки зору такі наночастинки повинні бути нетоксичними, 

сумісними з живими організмами, а також мати контрольовані розміри в 

діапазоні від декількох до десятків нанометрів (діаметр d  70 нм) для 

забезпечення можливості МНЧ проникати крізь мембрани клітин [42]. Аналізи 

цитотоксичності різних магнітних матеріалів (металів та їх оксидів), які 

найчастіше обираються для МГТ, проведені багатьма групами дослідників [43]–

[49]. Отримані результати свідчать про зменшення токсичності багатьох 

матеріалів, якщо покрити їх спеціальними біосумісними полімерними 

оболонками такими, як оксид кремнію (SiO2), аміносілан, декстран та іншими 

[50], [51].  

Для використання у МГТ необхідно синтезувати монодисперсні МНЧ з 

достатньо вузьким розкидом у їх розмірах d. Ця вимога зумовлена необхідністю 

отримати якомога рівномірніший (однорідніший) розподіл тепла у пухлині, про 

що говорилося вище. З іншого боку, індуктори тепла також повинні бути 

стійкими до агломерації з метою перешкоджання утворення тромбів. Слід 

зауважити, що такі утворення небезпечні як для організму в цілому, так і з точки 

зору перегріву областей пухлини, в яких вони зосереджені, оскільки мають 

«сильніші» магнітні властивості [19], [52]. А це знову приводить до аналогічної 

проблеми нерівномірності нагріву пухлини. Виконання вказаних вимог до 

параметрів МНЧ можна забезпечити за допомогою правильно підібраної 

методики та умов синтезу. Питання, пов'язані з впливом різних методик 

виготовлення на параметри та ефективність наночастинок CoFe2O4 розглянуті у 

роботах [53]–[60]. 

Обмеження на розміри наночастинок, їх розкид, стійкість до агломерації, а 

також зазначені міркування приводять до необхідності ввести ще одну дуже 

важливу вимогу – феромагнітні наночастинки повинні перебувати в магнітно-

однодоменному стані [1], [8], [23], [43], [55]. У літературі можна знайти різні 
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підходи до визначення критичного розміру однодоменності dcr, при чому кожен 

з них повинен мати чітко окреслену область застосування. Насправді ж у 

багатьох роботах [52], [55], [61]–[65] вимога виконання необхідного критерію 

застосовності або повністю ігнорується, або застосовується некоректно. Також 

нерідко зустрічається використання неточних формул або коефіцієнтів у 

формулах при переході із системи СІ в СГС. Крім того, враховуючи, що 

феромагнетик є магнітом’яким чи магнітожорстким [52], [62], [66], оцінка dcr 

вимагає різних підходів, однак у роботах [52], [55], [62], [63], [67] цей аспект 

ігнорується. Для низки практичних застосувань виникає необхідність 

проаналізувати, як зміниться формула для визначення dcr, якщо форма МНЧ буде 

відрізнятися від ідеальної сферичної (така ситуація важлива для розуміння 

результатів робіт [10], [62], [66], [68], [69]). Також слід врахувати можливість 

реалізації як одноосної [19], [23], [55], [62], так і кубічної ефективної анізотропії 

магнетиків [62], [67]–[70]. Зважаючи на те, що при застосуванні МГТ 

проводяться експерименти із біологічними об’єктами, для детального контролю 

та прогнозування властивостей МНЧ, встановлення прозорості у приведених 

питаннях, пов’язаних з оцінкою параметра dcr, є важивою та актуальною задачею 

в наш час. 

Ще одною додатковою вимогою, яку мають задовольняти індуктори тепла, 

є висока ефективність тепловиділення МНЧк у змінному магнітному полі [65], 

[71], достатня щоб нагрівати область злоякісного утворення до температур 43–

45 °С, необхідних у МГТ [55]. Кількісною мірою теплової ефективності 

наночасток служить питома потужність втрат (або з англ., specific loss power, 

SLP). Під SLP розуміють питому швидкість поглинання, яка відображає 

дисипацію енергії зовнішнього магнітного поля за одиницю часу, нормовану на 

одиницю маси МНЧ [61]: 
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де ЕАС – енергія змінного магнітного поля, яку за рахунок різних, розглянутих 

нижче механізмів можуть розсіювати МНЧ та нагрівати, як наслідок, оточуюче 

їх середовище, mpowder – маса наночастинки у досліджуваному ансамблі, а t – час, 

протягом якого МНЧ перебували у зовнішньому полі.  

Слід зауважити, що можливість нагріву самої лише пухлини без ураження 

оточуючих здорових клітин представляла собою суттєву проблему для вчених 

[30], [35], [43], [72]. Це пов’язано з тим, що індуковане змінним магнітним полем 

нагрівання відбувається у всій області температур, де ансамбль наночастинок 

характеризується намагніченістю насичення, фактично аж до точки Кюрі TC, які 

можуть бути досить високими [52], [73]. Тому, у присутності поля кількість 

тепла, яку виділяють МНЧ, дуже складно контролювати. Контроль 

ускладнюється ще й тим, що при розгляді реальних умов експериментів 

необхідно враховувати і теплообмін з оточуючим середовищем. Як результат, 

максимальна температура насичення TS, до якої насправді може нагрітися 

пухлина, буде завжди меншою ніж TC. 

З іншого боку, приведені міркування свідчать про те, що МНЧ ефективно 

гріються у феромагнітному стані, тоді як при переході у парамагнітний – нагрів 

припиняється. Останнє означає, що коректно підібрана температура фазового 

переходу TC зможе діяти як термостатичний перемикач, який підтримуватиме 

постійною необхідну температуру у області пухлини. Відповідну методику МГТ, 

в якій нагрівання контролюється тільки величиною TC, називають 

самоконтрольованою МГТ [23], [74]. Як наслідок, для in vivo експериментів у 

самоконтрольованій МГТ достатньо, щоб точка TC лежала в околі 50 °С, оскільки 

у присутності поля температура TS не перевищить TC і подальший нагрів 

зупиниться [75]. Зважаючи на приведені міркування, в даний час триває пошук 

коректно підібраних, з точки зору всіх приведених вище обмежень, магнітних 

матеріалів для використання у МГТ, в тому числі самоконтрольованій [17], [20], 

[22], [28], [40], [74], [76], [77]. 
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1.2. Типи магнітних наночастинок-індукторів тепла 

Вперше на можливість локального нагрівання злоякісних пухлин 

лімфатичних вузлів у собак, в які попередньо були введені МНЧ оксидів заліза 

(Fe3O4 та γ- Fe2O3), вказала група американських вчених на чолі з Р. Гілхристом 

у 1957 році [78]. З того часу було отримано багато обіцяючих результатів по 

боротьбі з раком у тварин [79], [80]. Перші ж спроби застосувати МГТ для 

лікування людей, проведені А. Джорданом та ін. [26] на початку 2000-х років, 

довели її ефективність та безпечність.  

На сьогодні, існує єдина у світі комерційна клініка MagForce 

(http://www.magforce.de), створена у Німеччині у 1997 році, та її відділ у Америці 

(травень, 2016 р.), які вперше отримали дозвіл від європейської медичної 

спільноти на використання методики МГТ для лікування раку. Перша 

контрольна група (2014 – початок 2016 рр.) налічувала 59 пацієнтів з 

мультиформною гліобластомою мозку. Результати застосування МГТ у 

комбінації з променевою терапією збільшили середній час життя в групі з 6,2 до 

13,4 місяців, тобто вдвічі, причому тяжких побічних ефектів не було виявлено! 

На даний момент продовжуються дослідження контрольної групи з 90 пацієнтів 

з пухлинами мозку та 80 пацієнтів з раком простати, підшлункової залози та 

стравоходу [32].    

 

1.2.1. Найпоширеніші індуктори тепла – наночастинки магнетиту 

У своїх дослідженнях група А. Джордана використовує в якості індукторів 

тепла наночастинки оксиду заліза (магнетиту, Fe3O4), покриті спеціальною 

біосумісною полімерною оболонкою (аміносілан) [26]. Покриття аміносіланом 

забезпечувало утримання наночастинок у місцях введення (пухлині) впродовж 

необхідного часу для проведення терапевтичних курсів. Це дозволяло 

обмежитись тільки однократним введенням МНЧ у організм. Характерні 

параметри магнітного поля, використані у всіх експериментах, обиралися з точки 
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зору найбільшої безпечності і переносимості пацієнтами та складали – амплітуда 

Hmax = 2 ÷ 15 кА·м-1 (~ 25 ÷ 190 Е) та частота f = 100 кГц [33], [81], [82].  

З іншого боку, експерименти над МНЧ магнетиту виявили велику теплову 

ефективність під дією змінного магнітного поля [40], а відповідні значення SLP 

складають десятки Вт/г. Проте, суттєвий недолік МНЧ AFe2O4 полягає у загрозі 

неконтрольованого нагрівання та великій ймовірності перегріву здорових клітин 

організму, оскільки вони характеризуються достатньо високими значеннями TC. 

Зокрема, наночастинки Fe3O4 мають точку Кюрі TC = 585 °С, набагато вищу ніж 

50 °С, що відповідає приведеним раніше міркуванням. Як наслідок, вони не є 

найкращими кандидатами для застосування у самоконтрольованій МГТ. Проте, 

зважаючи на результати групи А. Джордана [26], [81], їх можна застосовувати як 

ефективні індуктори у звичайній МГТ лише за умови дуже жорсткого контролю 

температури нагрівання TS. У роботах [33] показано, що з цією метою було 

здійснено хірургічне введення у місцезнаходження пухлини та сусідньої 

здорової тканини спеціальних термометрів і при досягнені температур 43–45 °С 

магнітне поле вимикалося. Починаючи з 2007 року, Джорданом та ін. [32] була 

розроблена нова методика по комп’ютерному зчитуванню температури 

нагрівання необхідних для дослідження областей організму, основана на 

скануванні профілю пухлини та визначенні її об’єму. В результаті це дозволило 

з високою точністю оцінити кількість тепла, що може виділитись у пухлині та 

прилеглих областях, під впливом змінного магнітного поля з фіксованими 

параметрами за рахунок наночастинок з наперед відомими розкидом у розмірах 

та магнітними властивостями. Використання такої методики значно полегшило 

контроль максимальної температури нагрівання TS, при досягненні якої поле 

вимикалося, оскільки не потребувало жодного хірургічного втручання у організм 

людини.  
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1.2.2. Наночастинки феритів-шпінелей  

Вибір саме магнетиту не є дивним, оскільки на сьогодні МНЧ феритових 

шпінелей AFe2O4 (А – двовалентний іон металу Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mg та ін. 

або їх комбінація) [52], в тому числі і Fe3O4, активно використовуються і в інших 

медичних напрямках. Зокрема, використання Fe3O4 та MnFe2O4 підвищує 

контраст у магніторезонансній томографії [83]. Перевагою ж Tb-заміщеної 

шпінелі Fe3O4 є можливість застосування для «мічення» необхідних біологічних 

об’єктів, що використовується у системах цілеспрямованої доставки ліків [84], 

[85]. При чому, всі вказані магнітні матеріали показали повну біосумісність в 

ході досліджень на цитотоксичність [45]. Таким чином, з одного боку, магнетит 

представляє собою гарний вибір в якості індуктора тепла для МГТ, оскільки він 

характеризується слабкою токсичною дією [45], [73]. Крім того, навіть існують 

відомості, що наш організм може сам виробляти цей матеріал [8], [62]. 

Враховуючи велику теплову ефективність МНЧ феритових шпінелей та 

необхідність контролю температури, дуже важливим є аналіз природи можливих 

механізмів нагрівання. Відомо, що під дією змінного магнітного поля 

наночастинки можуть розсіювати енергію в навколишнє середовище за рахунок 

релаксаційних механізмів Брауна (обертання частинки як цілого, при незмінній 

орієнтації її магнітного моменту) або Нееля-Брауна (враховується зміна 

орієнтації магнітного моменту в нерухомій частинці), а також гістерезисних 

процесів перемагнічування (процесів на основі моделі Стонера-Вольфарта) [1], 

[19], [38], [86]. Крім того, оскільки розглянуті МНЧ є оксидами металів, для 

комплексного аналізу механізмів втрат слід врахувати і вихрові струми як один 

із можливих механізмів нагрівання [75], [87]. Відповідні процеси, які лежать у 

основі різних типів втрат, схематично показані на рис. 1.1. Однак, на сьогодні 

залишається неповністю дослідженим питання – який з них є домінантним для 

МНЧ AFe2O4, що представляє актуальність таких досліджень. 
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Рисунок 1.1 – Схематичне зображення процесів, які лежать в основі 

різних типів втрат енергії МНЧ у змінному магнітному полі НАС: (а) 

початковий стан МНЧ; (б) збудження вихрових струмів; (в) 

перемагнічування частинки (механізм Нееля-Брауна або Стонера-

Вольфарта) та (г) обертання частинки як цілого (механізм Брауна) 

 

Розподіл температур TS і протяжність області нагріву сильно залежать як від 

внутрішніх (параметри наночастинок), так і зовнішніх (поля, температури, 

методу синтезу) характеристик. Крім того, важливим фактором залишається 

також врахування ефективності теплообміну з навколишнім середовищем [23], 

[43]. Оскільки експерименти з використанням біологічних об’єктів в більшості 

випадків ускладнені [34], [35], [43], на сьогодні вказані механізми впливу на 

величину втрат у ансамблях феритів AFe2O4 залишаються слабо вивченими. 

Зважаючи на це, особливої необхідності в дослідженнях набуває моделювання 

на основі магнітостатичних даних процесів, викликаних дією змінного 

магнітного поля [38]–[40], [88]. Таким чином, важливо поглиблено 

проаналізувати ключові властивості МНЧ феритових шпінелей, які 

визначаються із квазістатичних магнітних вимірювань, а також параметри 

магнітного поля та умов синтезу, що відповідають за ефективність 

тепловиділення у реальних ансамблях даних МНЧ. З погляду на дану 



23 
 

проблематику, актуальним стає і детальне дослідження можливих напрямків 

підвищення відповідних значень SLP. 

Хоча на сьогодні вже отримані гарні результати по застосуванню МГТ для 

лікування раку на основі магнетиту, зокрема з використанням методики 

Джордана, все ж таки залишається головна незручність – контроль TS має певну 

інертність, що може призводити до перегріву здорових тканин. Таким чином, 

існує широке поле для якісно нового розвитку даної методики та пошуку на роль 

індукторів тепла інших магнітних матеріалів з покращеними властивостями. 

 

1.2.3. Наночастинки заміщених манганітів 

Як було відмічено раніше, незважаючи на головні переваги феритових 

шпінелей (слабка токсичність, сумісність з організмом людини та висока теплова 

ефективність), дані МНЧ характеризуються достатньо високими значеннями 

точок Кюрі (наприклад, для магнетиту TC = 585 °С [52]). Останнє зумовлює 

неможливість їх використання для самоконтрольованої МГТ. У той же час, з цієї 

точки зору виглядають дуже перспективними феромагнітні матеріали на основі 

групи рідкоземельних елементів (з незаповненою оболонкою 4f, або лантаноїди), 

такі як заміщені манганіти з типовою структурою La1-xSrxMnO3 (х = 0,15÷0,60). 

Наночастинки заміщених манганітів характеризуються відносно великими 

магнітними моментами при кімнатній температурі [13], [46], [48], [89], а 

температуру їх фазового переходу можна відносно легко контролювати у 

діапазоні 0–90 °С (273–370 К) [90]–[92], змінюючи хімічний склад х [93]. Як 

бачимо, вказаний діапазон критичних температур дійсно охоплює необхідні для 

застосування МГТ 43–45 °С.  

Попередні дослідження наночастинок La1-xSrxMnO3 підтвердили ідею, що 

вони є одними з найкращих кандидатів на роль індукторів тепла для 

самоконтрольованої МГТ [21], [46], [48], [61], [89], [94]–[96]. Зокрема, у роботі 

[74] було показано, що МНЧ манганіту ефективно нагріваються у змінному 

магнітному полі на початкових етапах процесу та, на відміну від наночастинок 

Fe3O4 магнетиту, їх температура нагріву TS стабілізувалася поблизу 40–46 °С, 
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тобто в околі точки Кюрі TC наночастинок заміщених манганітів. Автори роботи 

[96] показали, що вплив магнітного поля на онкологічні утворення з МНЧ, 

попередньо введеними в область пухлин, спричиняв руйнування та призводив до 

загибелі злоякісних клітин у кінцевому рахунку.  

Важливі питання щодо проблеми токсичності та сумісності з живими 

організмами МНЧ манганітів були розглянуті у роботах [46], [47], [49]. Автори 

робіт [46], [47] прийшли до висновку, що магнітні рідини на основі наночастинок 

La1-xSrxMnO3 не спричиняють жодного шкідливого впливу на здорові тканини, 

навіть протягом тривалого процесу терапії.  

Розширене дослідження питання цитотоксичності заміщених манганітів 

було проведено у роботі [49]. У даній роботі були використані чотири різні 

методики у дослідженнях на біосумісність, включаючи деталізований аналіз 

залежності токсичності від хімічного складу МНЧ, аналіз апоптозу та 

експерименти на трьох різних клітинних лініях. Як зазначалося раніше, на 

практиці прийнято покривати індуктори тепла біосумісними оболонками, 

наприклад оксидом SiO2, що у більшості випадків знижувало токсичний вплив 

на організм [43]. Однак, детальний аналіз, проведений у роботі [49], показав 

цілком несподіваний результат. Як виявилось, при деяких умовах покриття SiO2 

може привести навіть до підсилення токсичності у випадку наночастинок 

манганітів. Як наслідок, основний висновок, який було зроблено, полягав у тому, 

що при достатньо низьких концентраціях х МНЧ La1-xSrxMnO3 є відносно 

нетоксичними та цілком безпечними для організму без покриття полімерними 

оболонками. 

Таким чином, більшість характеристик заміщених лантан-манганітів 

повністю підпадають під основні вимоги, які накладаються на вибір матеріалів у 

якості індукторів тепла у самоконтрольованій МГТ.  

Відомо, що заміщенні стронцієм лантан-манганіти La1-xSrxMnO3 мають 

деформовану кристалічну структуру перовскіту (просторова група R-3c) та 

характеризуються двома важливими фазовими переходами – відображають 

феромагнітні та металічні властивості у широкому діапазоні вмісту стронцію 
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(0,15 ≤ х ≤ 0,60) [93], [97]. Вище зазначалося, що ще одною із суттєвих переваг 

даних МНЧ є сильна залежність їх температури Кюрі TC від хімічного складу: 

вона приймає максимальне значення при х = 0,3 (TCmax ≈ 370 К) і досить різко 

зменшується при відхиленні вмісту стронцію х від значення 0,3.  

Оскільки для використання таких МНЧ у самоконтрольованій МГТ 

необхідно, щоб температура нагрівання стабілізувалася у діапазоні 43–45 °С, 

дуже бажано було б мати додатковий важіль для забезпечення більш «плавного» 

контролю за зсувом TC у потрібний інтервал. На сьогодні вже існують можливі 

шляхи розв’язання цієї проблеми, зокрема за рахунок заміни хімічного складу 

La1-xSrxMnO3 у підґратці марганцю Mn (наприклад, іонами заліза) [4], [46]. З 

іншого боку, часткова заміна іонів La3+ у підґратці лантану La іонами інших 

рідкоземельних елементів (наприклад, неодиму Nd3+ або самарію Sm3+) може 

бути ще одним перспективним способом забезпечення керованого впливу на 

температуру фазового переходу. Слід зауважити, що феромагнітний порядок у 

манганітах зі структурою перовскіту забезпечується за рахунок так званої 

подвійної обмінної взаємодії між іонами Mn3+ та Mn4+ [93], [97]. Як відомо, дана 

магнітна взаємодія дуже чутлива до параметрів (зокрема, середнього розміру 

катіонів у вузлах А, <rA>) та величини локальних деформацій кристалічної ґратки 

[9], [93], [97]. Так як розміри іонів La3+ (1,36 Å), Nd3+ (1,27 Å) та Sm3+ (1,24 Å) у 

вузлах А перовскіту La(Ln)1-xSrxMnO3 (де Ln = Nd або Sm) досить близькі, 

очікується, що в результаті таких заміщень буде досягнуто більш «плавний» 

контроль магнітних параметрів, зокрема температури Кюрі, що представляє 

актуальність глибшого аналізу структур манганітів такого типу. 

У більшості робіт, пов’язаних з вивченням матеріалів манганітів зі 

структурою перовскіту, досліджувані зразки синтезують за допомогою методу 

твердофазних реакцій. Проте, така методика, як правило, вимагає, використання 

високих температур синтезу (≥ 1300 К) [98], що не дозволяє отримувати слабко 

агломеровані наночастинки з малими і контрольованими розмірами. Нещодавно, 

дослідження заміщених манганітів у якості індукторів самоконтрольованої МГТ 

та вивчення їх магнітних властивостей отримали більше уваги [20], [22], [28], 
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[74]. А як зазначалося раніше, для можливості застосування у МГТ вибрані МНЧ 

обов’язково повинні бути монодисперсними та стійкими до агломерації. Таким 

чином, дуже важливим стало питання вибору правильної методики синтезу 

наночастинок. Так, наприклад, використання золь-гель методу дозволяє 

виготовляти порошки з однофазними кристалічними МНЧ при значно нижчих 

температурах синтезу (приблизно 1000 К та нижче) [20], [89]. Крім того, 

дослідження показали, що використання таких температур дозволяло 

отримувати вузький розкид розмірів для наночастинок [48]. У деяких роботах 

[22], [23] гарні результати були отримані і для методик осадження із 

мікроемульсій та неводних розчинів. Також в даних роботах повідомлялося про 

збільшення магнітних властивостей, зокрема намагніченості насичення МНЧ 

манганітів, що також дуже важливо з точки зору підвищення їх теплової 

ефективності. 

Однак, на жаль не лише фізичні параметри, але й структурні та магнітні 

властивості заміщених манганітів виявляються дуже чутливими до умов синтезу. 

Як показано у роботах [99], [100], зміни у температурі синтезу або тривалості 

відпалу можуть призводити до відхилення вмісту оксигену від його 

стехіометричного значення у структурах La1-xSrxMnO3. Відповідно до висновків 

роботи [99], стехіометрія лантан-заміщених манганітів, а значить і ступінь 

окислення іонів Mn, залежать не тільки від концентрації заміщень стронцієм Sr, 

але й від атмосфери, температури та тривалості термічної обробки. Більш того, 

представлені у роботах [100] результати показують, що синтез за одних і тих же 

умов при низьких температурах не забезпечує на виході однакову величину 

кисневої нестехіометрії у зразках з різним хімічним складом. Автори роботи 

[101] прийшли до висновку, що в основі цих ефектів ймовірно лежить тісний 

взаємозв’язок між кристалографічними параметрами та коефіцієнтом дифузії 

оксигену: звуження кристалічної ґратки, в результаті заміщень у підґратці 

лантану La, ускладнює дифузію іонів кисню. У кінцевому рахунку такий ефект 

призводить до залежності величини кисневої нестехіометрії від таких факторів, 

як структура, хімічний склад і т.д. при низьких температурах синтезу.  
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Інші ефекти, подібні за природою до вказаного, які можуть проявлятися при 

температурах синтезу ≤ 1000 К, повідомляються у роботах [102], [103]. Так, 

автори роботи [102] приходять до висновку про можливе формування кластерів 

вакансій оксигену, викликане за рахунок деформації в результаті заміщень 

іонами стронцію. Крім того, застосування достатньо низьких температур 

обробки може призводити до неповного упорядкування кристалічної структури 

манганітів, а також до формування різних дефектів. Залежно від хімічного 

складу заміщених неодимом (Nd) La1-xSrxMnO3 та теплової обробки вакансії 

можуть сформуватися в будь-яких одній або двох із трьох підґраток (Ln, Mn або 

кисню) [103].  

Виявляється, що такі різні механізми як формування дефектів, так і 

відхилень від стехіометричного вмісту кисню, дуже сильно впливають на 

структурні та магнітні властивості заміщених манганітів. Зокрема, попередні 

результати приведених робіт вказують [99]–[104] на можливість немонотонних 

змін у магнітних та кристалографічних параметрах. Як наслідок, можна зробити 

висновок, що це також повинно позначитись і на тепловій ефективності та 

критичному значенні TS, що ускладнює їх контроль. Таким чином, з одного боку 

вибір меншої температури теплової обробки при синтезуванні МНЧ манганітів 

дозволяє отримати необхідні фізичні параметри (розміри та слабку 

агломерацію). А з іншого боку, така температура синтезу перешкоджає досить 

«вузькому» контролю за рахунок заміщень їх магнітних параметрів, в тому числі 

і TC, що також дуже важливо для самоконтрольованої МГТ. Проте, будь-яких 

деталізованих досліджень цієї проблеми на даний час немає. Як наслідок, 

актуальною задачею є поглиблений аналіз та пояснення природи можливого 

впливу як хімічних заміщень у підґратці лантану, так і різних умов синтезу на 

кристалографічні та магнітні властивості структур La(Ln)1-xSrxMnO3 манганітів.             

На сьогодні, не дивлячись на постійний пошук шляхів оптимізації 

властивостей ансамблів МНЧ, заміщені манганіти можна вважати одними із 

найкращих та успішних індукторів тепла, які застосовуються у 

самоконтрольованій МГТ [21], [46], [48], [61], [74], [89], [94]. Однак, широкий 
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спектр експериментів з використанням біологічних об’єктів у більшості випадків 

залишається ускладненим через низку проблем, пов’язаних з необхідністю 

високочастотних полів [43] та забезпечення відповідних вимірювань магнітних 

параметрів для розрахунку втрат SLP [19], [23], [38]. Зважаючи на ряд вказаних 

проблем, паралельно інтенсивно розвиваються методи теоретичного описання, а 

також чисельного моделювання поведінки реальних ансамблів МНЧ [38]–[40], 

[88]. 

 

 

1.3. Фізичні механізми перемагнічування МНЧк 

Поряд з процесами релаксації Брауна, Нееля-Брауна та перемагнічування на 

основі моделі Стонера-Вольфарта [19], [38], [74], [86], [88], які зазвичай 

розглядають як можливі механізми розсіювання тепла у системах МНЧ 

манганітів, також існують інші концепції. Зокрема, вважають, що завдяки 

значним магніторезистивним ефектам поблизу точки Кюрі, слід враховувати 

вихрові струми як один із важливих механізмів нагрівання [75], [87]. Детальний 

аналіз відносних вкладів від зазначених вище механізмів у теплову ефективність 

La1-xSrxMnO3, а також вплив на неї параметрів МНЧ та змінного магнітного поля, 

був проведений у роботах [23], [38]. Як показали дані дослідження, для 

заміщених манганітів домінантним механізмом залишаються гістерезисні 

процеси перемагнічування. Відомо, що у такому випадку при фіксованих 

параметрах зовнішнього магнітного поля (частоті f та амплітуді Hmax) 

енергетичні втрати протягом одного циклу перемагнічування визначаються 

площею динамічної петлі гістерезису [19]. Однак, слід зауважити, що навіть 

невеликі зміни температур при вимірюваннях можуть призводити до суттєвої 

трансформації петель гістерезису ансамблю МНЧ [21], [38]. Тому з точки зору 

забезпечення контрольованого нагріву, надзвичайно важливо розробити 

методику, яка дозволила б врахувати вплив теплових процесів на магнітні 

параметри наночастинок. 
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Рисунок 1.2 – Кутова залежність вільної енергії однодоменної МНЧ з 

одноосною анізотропією у випадку, коли прикладене магнітне поле 

НАС << HC і не впливає на висоту енергетичного бар’єру ΔЕВ. θ – кут 

орієнтації магнітного моменту МНЧки відносно легкої осі анізотропії 

 

 

1.3.1. Теорія лінійного відгуку 

Залежно від співвідношення між амплітудою зовнішнього магнітного поля 

Hmax і коерцитивною силою HC можна виділити два наближення, які дозволяють 

моделювати вплив теплових процесів на магнітні властивості МНЧ. Якщо Hmax 

значно менше HC (Hmax << HC) (див. рис. 1.2), то вважають, що зовнішнє поле не 

впливає на висоту енергетичного бар’єру, обумовленого магнітною анізотропією 

[62], [105], а для опису властивостей ансамблю МНЧ використовують теорію 

лінійного відгуку (ТЛВ) [21], [24]. Дана модель основана на припущенні, що 

намагніченість залежить від поля лінійно, але термічно-активована зміна 

намагніченості наночастинок відбувається не миттєво, а протягом певного так 

званого часу релаксації [71]. Як результат, зміна середньої намагніченості 

частинок ансамблю строго не відповідає ходу магнітного поля, що призводить 
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до появи енергетичних втрат у змінному полі. Одним із недоліків ТЛВ є те, що її 

можна застосовувати тільки у тих випадках, коли відхилення миттєвого значення 

намагніченості від рівноважного є малим. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схематичне зображення трансформації кутового профілю 

енергії, утвореного енергетичним бар’єром ΔEB одноосної анізотропії МНЧ у 

випадку сильних магнітних полів НАС ~ HC. θ – кут між напрямком магнітного 

моменту частинки та легкою віссю 

 

 

1.3.2. Роль чисельного моделювання. Модель дворівневого наближення 

У разі, коли поле Hmax не можна вважати слабким (Hmax ~ HC), тобто коли 

воно впливає на висоту енергетичного бар’єру (див. рис. 1.3), можливим для 

описання поведінки МНЧ залишається тільки чисельне моделювання. 

Традиційно таке моделювання здійснюється на основі моделі Стонера-

Вольфарта, але з урахуванням процесів термічної релаксації [19]. Одним з 

найбільш успішних підходів у цьому випадку вважається так звана модель 

дворівневого наближення (з англ., two-level approximation; далі - TLA) [19], [21], 
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[25], [38], [88], яка розглядає кінетику поведінки системи з двома потенційними 

ямами (double-well potential[19]).  

TLA основана на припущенні, що еволюція заселеності станів системи 

МНЧ залежить тільки від величини потенціальних бар’єрів між двома 

локальними мінімумами та температури [19]. Область застосування TLA не 

має обмежень по величині анізотропії, що дозволяє обирати її у якості основної 

чисельної моделі для аналізу петель магнітного гістерезису, отриманих на 

експерименті. Зважаючи на вигляд типових кривих намагнічування для 

заміщених манганітів, отриманих у багатьох роботах [22], [23], [61], та 

відсутність їх детального вивчення, кількісний аналіз процесів намагнічування 

таких МНЧ та розробка процедури врахування впливу теплових ефектів на 

еволюцію магнітних властивостей реальних ансамблів представляють собою 

актуальну задачу в наш час.  
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РОЗДІЛ 2  

 ЗРАЗКИ, МЕТОДИ ЇХ ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

У розділі описуються деталі умов виготовлення та методів дослідження 

п’яти серій ансамблів наночастинок (дві серії – ферити шпінелі, інші три – 

заміщені манганіти), які було досліджено в рамках дисертаційної роботи. 

 

 

2.1. Серії наночастинок та їх синтез 

2.1.1. Огляд серій досліджуваних наночастинок 

У якості досліджуваних зразків на роль індукторів тепла для МГТ були 

обрані дві серії МНЧ феритових шпінелей AFO і CFO, а також три серії 

заміщених неодимом або самарієм лантан-стронцієвих манганітів, а саме LaLnx 

(LaNdx та LaSmx) (тут, x = 0÷0,08), L6S1 та LaNdx (тут, x = 0÷0,1). Використані 

скорочені назви серій означають: (1) серія AFO (A = Mn, Co, Ni, Zn) – 

наночастинки феритових шпінелей мангану, кобальту, нікелю та цинку з 

хімічною формулою AFe2O4; (2) серія CFO – наночастинки феритів кобальту з 

хімічною формулою СоFe2O4, синтезовані без (CFO1) або з додаванням агенту 

росту NaCl (CFO2); (3) серія LaLnx (LaNdx та LaSmx) – наночастинки заміщених 

неодимом або самарієм манганітів з хімічною формулою La0,7-xLnxSr0,3MnO3 (Ln 

= Nd або Sm, x = 0÷0,08); (4) серія L6S1 – наночастинки заміщеної самарієм 

структури La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3 манганіту; (5) серія LaNdx – наночастинки 

заміщених неодимом манганітів з хімічною формулою La0,7-xNdxSr0,3MnO3 (x = 

0÷0,1). Склад і розміри наночастинок, методики та параметри синтезу, а також їх 

особливості зібрані у табл. 2.1 для усіх ансамблів МНЧк, досліджуваних у 

дисертаційній роботі.  
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Таблиця 2.1 – Параметри виготовлення та особливості зразків, що 

досліджувалися 

Склад і розміри 
наночастинок 

Методика синтезу 
Температура 
та час відпалу

Особливості 

1. Серія AFO 
(AFe2O4, A = Mn, Co, 

Ni, Zn); 
розміри d = 3÷6 нм. 

Метод осадження із 
неводного розчину 

(Інститут загальної та 
неорганічної хімії ім.  
В. І. Вернадського 
НАН України, Київ) T = 1273 К; 

t = 2 год. 

Нетоксичність, 
біосумісність з 

живими 
організмами, 

відносно велика 
теплова 

ефективність 
 

2. Серія СFO 
(СоFe2O4);  

розміри d = 5÷11 нм. 

Механіко-хімічний 
метод 

(Center for Physical 
Sciences and 

Technology, Литва) 

3. Серія LaLnx (LaNdx 
та LaSmx) 

(La0,7-xLnxSr0,3MnO3,  
Ln = Nd або Sm,  

x = 0÷0,08); 
розміри d = 30÷40 нм. 

Золь-гель метод 
(Інститут загальної та 
неорганічної хімії ім.  
В. І. Вернадського 
НАН України, Київ) 

T = 1073 К; 
t = 2 год. 

Ідея застосування 
температури Кюрі 
як термостатичного 
перемикача, який 
може підтримувати 

постійною 
необхідну 
температуру 
нагріву 

4. Серія LaNdx 
(La0,7-xNdxSr0,3MnO3,  

x = 0÷0,1); 
розміри d = 30÷40 нм. 

T = 1073 К та T 
= 1573 К; 

t = 2 год. 

5. Серія L6S1 
(La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3); 
розміри d ~ 40 нм. 

T = 1073 К; 
t = 2 год. 

Типові магнітні 
властивості для 

багатьох індукторів 
тепла, що зручно 
для моделювання 
стану реальних 
ансамблів 
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2.1.2. Методи синтезу МНЧк 

Для отримання слабко агломерованих та монодисперсних порошків МНЧ, 

що є необхідною вимогою рівномірного нагрівання пухлин у МГТ, важливо 

правильно підібрати відповідні методики синтезу. З цією метою для 

наночастинок феритових шпінелей AFO та СFO був досліджений вплив на їх 

фізичні характеристики (розміри, розкид, агломерація) декількох методик 

синтезу з тепловою обробкою при 1273 К протягом двох годин. Зокрема, 

порошки МНЧ серії AFO були приготовані за допомогою осадження із 

неводних розчинів, де у якості розчинника та вихідних реагентів були обрані 

діетилен гліколь та нітратні солі металів A та Fe. Детальне описання та схему 

синтезу можна знайти у роботі [1]. Серія CFO була синтезована за допомогою 

механо-хімічного методу з солей металів Co і Fe з застосуванням 

високоенергетичної шарового млина (Pulverisette 6, Fritisch GmbH) при 

швидкості обертання 400 об/хв. Відповідні зразки CFO1 і CFO2 даної серії 

були отримані без або з додаванням до вихідних реагентів агенту росту NaCl 

[2], [44]. Зазначені методики дозволили додатково дослідити вплив хімічного 

складу А (серія AFO) та розмірів (серія CFO) на властивості та теплову 

ефективність даних ансамблів МНЧ феритів. 

Зважаючи на результати багатьох попередніх досліджень [22], [23], [36], 

[38], [39], [48], [94], для отримання задовільних у МГТ фізичних параметрів 

систем МНЧ лантан-заміщених манганітів серій LaLnx (LaNdx та LaSmx), L6S1 та 

LaNdx був використаний синтез золь-гель методом. Для цього в якості вихідних 

реагентів були взяті водні розчини нітратних солей металів La, Nd, Sm, Sr та 

Mn. Попередні зразки (La, Ln, Sr)MnO3 (Ln = Nd, Sm) з аморфною структурою 

були отримані після теплової обробки сформованого гелю при 473 К. Для 

отримання кристалічного продукту була застосована подальша теплова 

обробка при 1073 К протягом двох годин. Вибір такої низької температури 

синтезу був зумовлений необхідністю отримати монодисперсні та слабко 

агломеровані наночастинки. Деталі приготування даних серій МНЧ можна 

знайти у роботах [3], [4]. Однак, виходячи з того, що окрім фізичних 



36 
 

характеристик і інші властивості структур заміщених манганітів (наприклад, 

стехіометрія кисню у них) дуже чутливі до умов синтезу (зокрема, 

температури та тривалості відпалу), а хімічні заміщення неодимом Nd 

дозволяють досягти більш «плавного» контролю за їх температурою 

нагрівання, серія порошків МНЧ LaNdx додатково була досліджена при вищій 

температурі синтезу, а саме 1573 К. 

 

Рисунок 2.1 – Схематичне зображення синтезу МНЧк феритів шпінелей 

(Mn, Co, Ni, Zn)Fe2O4 з розчину діетилен гліколю 

 

 

2.2. Основні методики експериментальних досліджень 

2.2.1. Рентгеноструктурний аналіз 

Всі вказані серії ансамблів МНЧ феритів та манганітів були досліджені за 

допомогою рентгеноструктурного аналізу з використанням дифрактометру 

DRON-4 (випромінювання CuKα) (на рис. 2.2 зображена типова конструкція 
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рентгенівського дифрактометра). Кристалографічні параметри ґратки 

однофазного кристалічного продукту визначалися методом Ритвелда, 

використовуючи програмний пакет FULL-PROF. Розміри кристалітів були  

визначені з уширення лінії рентгенівської дифракції за допомогою рівняння 

Шеррера: 

 

 XRD

K
,

B cos








d   (2.1) 

 

де фактор форми K ≈ 0,89, θ – кут Брегга, λ – довжина хвилі та B – ширина піку 

hkl на дифракційному профілі, яка відповідає половині його максимальної 

висоти. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Типова конструкція рентгенівського дифрактометра 

 

Розрахунок ширини піку B на профілі дифракції рентгенівських променів 

проводився з використанням відображення випромінювання CuKα1. Для того, 

щоб відокремити дифракційні піки від випромінювання CuKα1 та CuKα2 

оцінки проводились за допомогою програмного забезпечення Peak_Fit, 
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використовуючи припущення, що співвідношення інтенсивностей 

випромінювання CuKα1 та CuKα2 складає 2:1. 

 

2.2.2. Просвітлювальна електронна мікроскопія 

Для визначення розмірів наночастинок серій AFO, LaLnx (LaNdx та LaSmx), 

L6S1 та LaNdx та вивчення їх морфології була використана методика 

просвітлювальної електронної мікроскопії (ПЕМ) за допомогою мікроскопу 

JEOL JEM-1400. Кількісні характеристики розподілу МНЧ за розмірами були 

отримані на основі аналізу зображень ПЕМ з використанням програмних 

пакетів Image Tool 3 та OriginPro 8.5 SR1. Середні розміри наночастинок були 

розраховані за допомогою методики математичного моделювання, описаній у 

роботі. Для серії СFO морфологія ансамблю МНЧ феритів кобальту була 

досліджена за рахунок атомної силової мікроскопії (АСМ) (Nano-Wizard3 

atomic force microscope, JPK Instruments AG, Berlin). Відповідні деталі також 

можна знайти у роботі [44]. Важливо також відмітити, що порівняння 

отриманих розмірів МНЧ та кристалітів для всіх серій, відповідно до 

результатів рентгеноструктурного аналізу та даних ПЕМ або АСМ, дозволило 

зробити висновок, що досліджувані наночастинки феритів та манганітів мають 

монокристалічну структуру. 

 

2.2.3. Вібраційна та СКВІД магнітометрія 

Квазістатичні магнітні вимірювання для серій СFO, LaLnx (LaNdx та LaSmx), 

L6S1 та LaNdx проводилися з використанням вібраційного магнітометру LDJ-

9500. Відповідні польові та температурні залежності намагніченості були 

досліджені у діапазонах магнітних полів – 5 кЕ ≤ Н ≤ 5 кЕ  (для серій LaLnx 

(LaNdx та LaSmx), L6S1 і LaNdx) та – 10 кЕ ≤ Н ≤ 10 кЕ (для серії СFO), а також в 

інтервалі температур T = 110–370 К.  
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Рисунок 2.3 – Просвітлювальний електронний мікроскоп JEOL JEM-

1400 з потужністю електронного пучка в 120 кВ дозволяє з великою 

роздільною здатністю (~ 1 нм) отримувати високо контрастні знімки 

 

Температурні залежності намагніченості для МНЧ СFO1 серії СFO були 

отримані у двох різних режимах вимірювання: при охолодженні у нульовому 

магнітному полі (zero-field-cooling, ZFC) та при охолодженні у полі (field-

cooling, FC). У відповідності до методики ZFC досліджувані порошки 

наночастинок охолоджувались до температури 100 К, при досягненні якої 

прикладалося зовнішнє магнітне поле Hmeasur  = 19 Е, а відповідні криві MZFC(T) 

вимірювалися у процесі нагрівання. Вимірювання MFC(T) згідно з методикою 

FC відрізнялися тільки тим, що зразки охолоджувались у магнітному полі Н = 

Hmeasur. Для порошків наночастинок СFO2 серії СFO, зважаючи на виявлені у 

них сильні гістерезисні властивості, додаткові дослідження кривих MZFC(T) та 

MFC(T) були проведені у полі Hmeasur  = 2 кЕ.    
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Рисунок 2.4 – Комерційна багатофункціональна система для 

вимірювань магнітних властивостей Quantum Design. Компактний дизайн, в 

якому поєднані системи кріогенного охолодження, створення магнітного 

поля, вимірювальна електроніка і блок керування (а), дозволяє працювати у 

широкому інтервалі температур (1.8 К до 400 К) і полів (до 70 кЕ), і 

вимірювати кілька зразків за одне завантаження (б). 

 

Зважаючи на певні особливості магнітного стану наночастинок феритів 

ZnFe2O4 (виникнення результуючого моменту в околі кімнатної температури, 

тоді як об’ємні аналоги виявляють перехід у магніто-впорядкований стан лише 

при 10 К) [41], [52], магнітні властивості серії AFO досліджувалися при 

охолодженні до 2 К (в інтервалі T = 2–300 К) з використанням СКВІД 

магнітометра (рис. 2.4). Ізотермічні петлі магнітного гістерезису були виміряні 

при 10 і 300 К у магнітному полі – 30 кЕ ≤ Н ≤ 30 кЕ. Застосування такої 

методики дозволило з високою точністю визначити коерцитивну силу 
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відповідних зразків (відповідна похибка складає ~ ± 5 кЕ). Температурні 

залежності намагніченості MZFC(T) та MFC(T) були отримані у ZFC- та FC-

режимах вимірювання при охолодженні зразків до 2 К та вимірюванні у 

магнітному полі Hmeasur  = 20 Е. 

 

2.2.4. Калориметричні вимірювання 

Для калориметричного визначення питомої потужності втрат SLP 

досліджуваних МНЧ феритів та манганітів, яка виділяється при внесенні 

ансамблю МНЧ у зовнішнє змінне магнітне поле, були приготовані спеціальні 

феромагнітні рідини на основі синтезованих наночастинок з додаванням 0,1% 

водного розчину агарози [20], [44]. Концентрація МНЧ в зазначених рідинах 

складала 50 мг/мл для зразків серій АFO, LaLnx (LaNdx та LaSmx), L6S1 та LaNdx. 

Для зразків CFO1 та CFO2 серії CFO концентрації були обрані рівними 45 

мг/мл та 40 мг/мл відповідно. Для отримання часової залежності температури 

нагрівання приготовані феромагнітні розчини поміщались у середину 

магнітної котушки (5 витків, діаметр 3 см) (рис. 2.5), яка індукувала змінне 

магнітне поле з необхідними наперед заданими параметрами: амплітудою Hmax 

та частотою f. Для дослідження серій МНЧ заміщених манганітів LaLnx (LaNdx 

та LaSmx), L6S1 та LaNdx  було використане змінне поле з Hmax = 9,5 кА·м-1 (або 

~ 120 Е) та f = 300 кГц. Для МНЧ феритів амплітуда поля складала Hmax = 9,9 

кА·м-1 (або ~ 124 Е) для серії CFO та Hmax = 7,7 кА·м-1 (або ~ 97 Е) для серії 

AFO відповідно. Всі калориметричні вимірювання та розрахунки проводилися 

відповідно до процедури, описаної у роботі [36]. Отримані з експерименту 

значення питомої потужності втрат SLP для досліджуваних зразків були 

оцінені наступним чином: 

 

 fluid fluid

powder

d
SLP ,

d


 sC V T

m
  (2.2) 
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де dTfluid/dτ – початковий нахил кривої залежності температури нагрівання Tfluid 

магнітної рідини від часу τ її перебування у змінному магнітному полі з 

фіксованими параметрами Hmax та f, Cfluid та Vs – теплоємність одиниці об’єму та 

об’єм розчину синтезованих МНЧ відповідно, а mpowder – маса магнітного 

матеріалу у рідині. 

 

 

Рисунок 2.5 – Експериментальне устаткування для магнітокалоричних 

вимірювань: (а) генератор високої частоти, (б) індукційна котушка (рис. з 

роботи [28]) 

 

Магнітокалориметричні високочастотні вимінювання виконувались з 

використанням експериментального устаткування, розробленого в Інституті 

електродинаміки НАН України, основними компонентами якого є 

високочастотний генератор (рис. 2.5,а) та індукційна котушка (рис. 2.5,б). 

Устаткування дозволяє генерувати змінний електричний струм амплітудою до 

70 А на частотах 100–440 кГц. Максимальна амплітуда магнітного поля, що діє 

всередині індукційної котушки з діаметром витка 30 мм і висотою 30 мм, досягає 

близько 130 Е. Серединою витків котушки протікає вода, що забезпечує її 

ефективне охолодження. Температура досліджуваної речовини вимірюється за 
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допомогою термопари мідь-константан (діаметр 0.1 мм; IF-Kiev), яка 

калібрувалась перед і після кожного вимірювання. Температура магнітної рідини 

in vitro експериментів вимірювалась протягом 5 хвилин кожні 5 с, після 

вимкнення генератора. 
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РОЗДІЛ 3  

 МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ 

НАНОЧАСТИНОК ФЕРИТОВИХ ШПІНЕЛЕЙ AFe2O4 (A = Mn, Co, Ni, Zn)     

У ЗМІННОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ 

У даному розділі викладено результати дослідження статичних та 

динамічних властивостей наночастинок феритів-шпінелей (Mn, Co, Ni, Zn)Fe2O4. 

Описуються запропоновані методики та підходи для вивчення МНЧк, на основі 

яких з’ясовуються ключові параметри для аналізу магнітної поведінки ансамблів 

феритових наночастинок у змінному магнітному полі і кількісно оцінюються 

високочастотні енергетичні втрати. 

 

3.1. Структурні та магнітні характеристики 

 Враховуючи, що феритові шпінелі AFe2O4 (A = Mn, Co, Ni, Zn) 

представляють собою одні із найкращих кандидатів в якості індукторів тепла у 

МГТ, мета робіт [1], [2] полягала у синтезі слабко агломерованих ансамблів МНЧ 

двох серій AFO та CFO, дослідженні їх структурних і квазістатичних магнітних 

властивостей та визначенні параметрів, необхідних для моделювання магнітної 

поведінки МНЧ у змінному полі і кількісних оцінок високочастотних 

енергетичних втрат. Крім того, були проаналізовані вплив на властивості та 

теплову ефективність МНЧ феритів їх хімічного складу (серія AFO), а також 

розмірів (серія CFO) та вибору методики синтезу (метод осадження із неводних 

розчинів та механо-хімічний синтез). Для обох серій AFO та CFO МНЧ 

феритових шпінелей була детально досліджена природа механізмів втрат, вплив 

на них як внутрішніх (параметри наночастинок), так і зовнішніх (поля, 

температури, методу синтезу) ключових факторів, а також можливі напрямки 

підвищення відповідних значень SLP. 
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3.1.1. Структурні та морфологічні властивості 

Дифракційні картини для синтезованих методом осадження з неводних 

розчинів [1] наночастинок серії AFO, які відповідають рентгеноструктурному 

аналізу, показані на рис. 3.1. Отримані дані свідчать про те, що розглянуті 

порошки МНЧ представляють собою однофазний кристалічний продукт з 

структурою кубічної шпінелі (просторова група Fd3m). Крім того, додатковий 

аналіз вказує на те, що співвідношення А/ Fe близьке до значення 0,5, що 

відповідає формулі AFe2O4 (A = Mn, Co, Ni, Zn). Відповідні кристалографічні 

параметри, визначені для всіх зразків методом Ритвелда, наведені у табл. 3.1. 

Розміри кристалітів,  розраховані за допомогою рівняння Шеррера dXRD = 

Kλ/B·cosθ (де фактор форми K ≈ 0,89, θ – кут Брегга, λ – довжина хвилі та B – 

ширина піку на дифракційному профілі) з використанням дифракційного піку hkl 

= 311, складають 3,5÷7 нм, відповідно.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Рентгенівські дифрактограми для порошків феритових 

шпінелей серії AFO, синтезованих з неводного розчину діетилену гліколю 

при ≈ 200 °С: (а) MnFe2O4; (б) CoFe2O4; (с) NiFe2O4; (г) ZnFe2O4 
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Рисунок 3.2 – Зображення ПЕМ та відповідний розподіл по розмірам 

для МНЧ серії AFO: (а) MnFe2O4, (б) CoFe2O4, (в) NiFe2O4, (г) ZnFe2O4 

 

Морфологія отриманих МНЧ феритових шпінелей була досліджена за 

допомогою просвітлювальної електронної мікроскопії (ПЕМ). Відповідні 
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зображення ПЕМ для серії AFO (рис 3.2) показують, що дані МНЧ є слабко 

агломерованими, а розподіл за розмірами досить вузький і більшість 

наночастинок мають середні розміри 3÷6 нм (див. табл. 3.1). Порівняння 

отриманих розмірів МНЧ та кристалітів свідчить про те, що дані наночастинки 

мають монокристалічну структуру.   

 

Таблиця 3.1 – Кристалографічні параметри для МНЧ серії AFO (A = Mn, Co, Ni, Zn)

Кристалографічний 

параметр 

Хімічний склад МНЧ 

MnFe2O4 CoFe2O4 NiFe2O4 ZnFe2O4 

а (a = b = c), Å 8,384 8,381 8,347 8,433 

Rf
* 5,2 7,1 3,47 3,2 

RBragg
* 4,7 5,3 2,92 2,1 

dXRD, нм 7,0 3,5 6,6 6,3 

dTEM, нм 6,0 ± 1,7 3,0 ± 0,4 4,9 ± 0,8 4,3 ± 0,9 

* відповідає факторам достовірності 

 

 

 

3.1.2. Магнітні квазістатичні характеристики 

На рис. 3.3 показані залежності намагніченості M від магнітного поля H  для 

наночастинок феритових шпінелей цинку, марганцю, кобальту та нікелю. Криві 

намагнічування були виміряні при 10 К. Форма кривих M(H) характеризує 

отримані МНЧ як магнітоупорядковані матеріали: намагніченість швидко 

зростає у слабких полях (0–3 кЕ), далі ріст M стає слабкішим, і, у кінцевому 

підсумку, намагніченість прагне до насичення у великих полях. З рис. 3.3 

випливає, що найбільша намагніченість насичення MS характерна для 

наночастинок феритів цинку і марганцю (MS ZnFe2O4, MnFe2O4 ≈ 70 е.м.о./г). Це майже 

в два рази більше значення, ніж у випадку фериту кобальту (MS СоFe2O4	 ≈ 

36 е.м.о./г) та в 4,7 разів – порівняно із МНЧ феритів нікелю (MS NiFe2O4 ≈ 15 
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е.м.о./г). За виключенням феритових шпінелей цинку, отримані значення MS для 

МНЧ в 1,5–2 рази менші, порівняно з даними для їх об’ємних аналогів (MS MnFe2O4, 

bulk	≈ 112 е.м.о./г, MS СоFe2O4, bulk	≈ 94 е.м.о./г, MS NiFe2O4, bulk ≈ 56 е.м.о./г) [52]. Таке 

зменшення величин намагніченості насичення є результатом значного вкладу від 

приповерхневих шарів МНЧ, які, як правило, є частково або повністю 

структурно- та магнітно-розвпорядкованими [41]. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Залежності намагніченості M від магнітного поля H  для 

МНЧ феритових шпінелей цинку, марганцю, кобальту та нікелю. Криві 

намагнічування були виміряні при 10 К. На вставці показані відповідні 

залежності M(H) у діапазоні слабких магнітних полів 

 

Серед всіх розглянутих ансамблів МНЧ феритових шпінелей, ферити цинку 

займають особливе місце, оскільки дані МНЧ проявляють незвичайні структурні 

та магнітні властивості при переході до наномасштабу. Об’ємні зразки ZnFe2O4 

характеризуються кристалічною структурою нормальної шпінелі, в якій всі іони 

Zn2+ займають тетраедричні позиції (вузли A), а всі Fe3+ іони – октаедричні 
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позиції (вузли B). Як наслідок, при кімнатній температурі феррит цинку є 

парамагнітним, а перехід у магнітно-упорядкований стан виникає тільки при 

досить низьких температурах, близьких до 10 К [52]. Структурні та магнітні 

властивості суттєво змінюються, коли розмір частинок зменшується до кількох 

десятків нанометрів: на таких масштабах відбувається катіонна інверсія, тобто 

частина іонів цинку Zn2+ починають займати вузли B, а іонів заліза Fe3+ – 

відповідно, вузли A [41]. Таким чином, відбувається перехід від 

кристалографічної структури нормального до змішаної шпінелі, що власне і 

призводить до порушення рівноваги в системі з конкуруючими магнітними 

взаємодіями та, як правило, появи результуючої спонтанної намагніченості 

навіть при кімнатній температурі. Ступінь катіонної інверсії залежить від 

розміру наночастинок [41]. Як результат таких перетворень, намагніченість 

МНЧ ZnFe2O4 може досягати досить високих значень, і, як можна побачити з рис. 

3.3, саме це явище спостерігається у нашому випадку. 

У випадку всіх МНЧ феритових шпінелей серії AFO (A = Mn, Co, Ni, Zn) 

криві намагнічування M(H) характеризується наявністю гістерезису при 10 К. 

Максимальне значення коерцитивної сили HC відповідає МНЧ фериту кобальту 

(HC
CoFe2O4 ≈ 9 кЕ). Це майже на два порядки за величиною більше значення, ніж 

для коерцитивних полів МНЧ феритів цинку і марганцю (HC
ZnFe2O4 ≈ 0,08 кЕ, 

HC
MnFe2O4	≈ 0,13 кЕ).  Найменше значення HC відповідає МНЧ фериту нікелю 

(HC
NiFe2O4 ≈ 0,03 кЕ). Слід зазначити, що значення отриманих коерцитивних полів 

для феритових МНЧ дуже чутливі до методики синтезу, умов теплової обробки, 

розміру частинок і т.ін. Але приведені у роботах [53], [54] значення HC для МНЧ 

феритів, синтезованих за аналогічною методикою, свідчать що величина 

коерцитивної сили найбільша для МНЧ СoFe2O4 і на кілька порядків менша для 

NiFe2O4, що додатково підтверджує достовірність отриманих у нашому випадку 

величин HC та їх загальної тенденції. 

Температурні залежності намагніченості (рис 3.4) були отримані у двох 

різних режимах вимірювання: при охолодженні у нульовому магнітному полі 

(zero-field-cooling, ZFC) та при охолодженні у полі  (field-cooling, FC). Зразки 
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охолоджувались до температури 2 К, при досягненні якої прикладалося зовнішнє 

магнітне поле Hmeasur  = 20 Е, а відповідні криві M(T) вимірювалися у процесі 

нагрівання. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Температурні залежності намагніченості M (ZFC- та FC-

режими) для МНЧ феритів цинку (а), марганцю (б), кобальту (в) та нікелю 

(г). Вимірювання проводились у магнітному полі Hmeasur  = 20 Е 

 

Для досліджуваних МНЧ серії AFO (A = Mn, Co, Ni, Zn) криві MFC(T) та 

MZFC(T) співпадають у околі кімнатної температури, але зі зменшенням 

температури починають розходитись. Кожна крива залежності MZFC(T) 

характеризується максимумом, який відповідає температурі блокування Tb 

(Tb
ZnFe2O4 ≈ 55 К, Tb

MnFe2O4 ≈ 195 К, Tb
CoFe2O4 ≈ 140 К, Tb

NiFe2O4 ≈ 15 К). Крім того, у 

всьому температурному діапазоні, у якому проводились вимірювання, величина 

намагніченості MFC збільшується зі зменшенням температури (для всіх ансамблів 

МНЧ, окрім фериту цинку) або характеризується тільки незначним зменшенням 

нижче Tb (для фериту цинку). У околі кімнатної температури, кривизна 

залежностей MFC(T) і MZFC(T) додатна (d2M /dT2 > 0) для МНЧ феритів цинку, 

кобальту та нікелю. Як відомо [41], [55], додатна кривизна температурних 
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залежностей намагніченості є необхідною передумовою суперпарамагнітної 

поведінки відповідних магнетиків, що зумовлює необхідність детального аналізу 

властивостей МНЧ ZnFe2O4, CoFe2O4 та NiFe2O4, отриманих у нашому випадку. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Температурні залежності оберненої магнітної 

сприйнятливості χ–1(T) для МНЧ феритів нікелю, цинку та кобальту (вставка) 

 

На рис. 3.5 показані температурні залежності оберненої магнітної 

сприйнятливості χ-1(T) для тих зразків, для яких криві MFC(T) і MZFC(T) 

характеризувались додатною кривизною, тобто для ZnFe2O4, CoFe2O4 та NiFe2O4 

МНЧ. У даному випадку величина χ-1 була визначена як Hmeasur/ MFC, де Hmeasur = 

20 Е. З літературних даних відомо, що для суперпарамагнетиків залежності χ-1(T), 

виміряні в слабких магнітних полях, є лінійними [55]. Однак, у нашому випадку 

лінійні ділянки можна виділити тільки у околі кімнатної температури (~ 300 К). 

Тоді як для ансамблів МНЧ зазначених трьох феритових шпінелей, поведінка 

залежностей χ-1(T) відхиляється від лінійної тенденції нижче 220–250 К. Це 

означає, що при зменшенні температури від ~ 250 К до Tb, поведінка МНЧ 
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характеризується складним магнітним порядком, а перехід у 

суперпарамагнітний стан відбувається у околі кімнатної температури (при T > 

250 К). 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Залежності намагніченості M від магнітного поля H  для 

МНЧ феритових шпінелей цинку, марганцю, кобальту та нікелю. Криві 

намагнічування виміряні при 300 К 

 

 На рис. 3.6 показані залежності M(H) для МНЧ серії AFO (A = Mn, Co, Ni, 

Zn), виміряні при 300 К. Серед усіх досліджених зразків МНЧ фериту марганцю 

виявляють найбільше значення намагніченості (M30кЕ
MnFe2O4 ≈ 42 е.м.о./г). Для 

цих наночастинок намагніченість також характеризується явно вираженою 

тенденцією до насичення у великих магнітних полях. Для інших зразків 

намагніченість менша (M30кЕ
ZnFe2O4, СоFe2O4 ≈ 30 е.м.о./г, M30кЕ

NiFe2O4 ≈ 8 е.м.о./г), а 

тенденція намагніченості до насичення набагато менш виражена. Для ансамблів 

МНЧ ZnFe2O4 та CoFe2O4 криві намагнічування	 M(H) майже повністю 

накладаються одна на іншу. Коерцитивні поля HC для всіх зразків складають 



54 
 

близько кількох Е, що відповідає межам похибки вимірювання магнітометру, 

який використовувався у даному випадку. 

Отримані результати, а саме майже лінійні температурні залежності χ-1(T) у 

околі 300 К, нехтовно малі значення коерцитивної сили HC та слабко виражені 

тенденції намагніченості до насичення, можуть свідчити про суперпарамагнітну 

поведінку при кімнатній температурі МНЧ феритових шпінелей цинку, кобальту 

та нікелю.  Поведінка МНЧ MnFe2O4, як можна побачити з рис. 3.4 та 3.6, не 

відповідає вказаним тенденціям. Таким чином, для того, щоб підтвердити 

отримані результати та висновки з них, було виконано порівняння 

експериментальних даних та кривих намагнічування для випадку ідеальних 

суперпарамагнетиків. 

 

 

3.2. Термомагнітна поведінка ансамблів наночастинок 

3.2.1. Параметри суперпарамагнітного стану частинок 

Рівноважну намагніченість M ансамблю суперпарамагнітних частинок, 

поміщених у магнітне поле H при температурі T можна записати наступним 

чином 

 

 B

B B

coth ,
H H k T

M n L n
k T k T H

  


    
       

    
 (3.1)  

 

де L – функція Ланжевена [55], n – концентрація частинок у ансамблі, μ – 

магнітний момент окремої частинки, а kB = 1,38·10–16 Ерг/К – постійна 

Больцмана. 

Результати апроксимації експериментальних даних функцією (3.1) показані 

на рис. 3.7. Процедура апроксимації була виконана за допомогою програмного 

пакету OriginPro 8.5 SR1. Використання такої методики порівняння 

експериментальних та теоретично розрахованих кривих дозволяє розрахувати 
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концентрацію n та середній магнітний момент μ для наночастинок ансамблю. 

Знаючи величину n, можна оцінити верхню межу діаметра наночастинок як d = 

n-1/3 (див. табл. 3.2).  

 

 

 

Рисунок 3.7 – Експериментальні залежності M(H)  для МНЧ феритових 

шпінелей цинку, кобальту та нікелю, отримані при 300 К (символи) та 

результати їхньої апроксимації функцією Ланжевена (3.1) (суцільні лінії) 

 

Для МНЧ феритів-шпінелей цинку та нікелю, значення d, розрахованих із 

даних магнітних вимірювань добре узгоджуються з результатами, отриманими 

при рентгеноструктурному та електронно-мікроскопічному аналізі даних зразків 

(див. рис. 3.2). Така відповідність даних додатково підтверджує той факт, що 

наночастинки ZnFe2O4 та NiFe2O4 шпінелей характеризуються достатньо вузьким 

розподілом за розмірами.  

Для МНЧ CoFe2O4 шпінелі такого задовільного узгодження між 

апроксимованими та експериментальними залежностями M(H) немає (див. рис. 

3.7). Можливими причинами такого розходження можуть бути часткова 
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агломерація наночастинок ансамблю або наявність більш ширшого розкиду за 

розмірами. Також слід звернути увагу, що додатково впливають на поведінку 

CoFe2O4 та ускладнюють її велика анізотропія даних феритів-шпінелей, а також 

достатньо великі значення коерцитивної сили HC та температури блокування Tb 

(див. рис. 3.3 та 3.4). 

  

Таблиця 3.2 – Значення середнього магнітного моменту μ та верхньої межі 

діаметру d наночастинки, розраховані із апроксимованих кривих M(H) (μВ = 

0,9274·10-20 Ерг/Гс – магнетон Бора). Для порівняння наведені величини dTEM 

та dXRD, отримані з електронно-мікроскопічного та рентгеноструктурного 

аналізів  

Параметр 
Хімічний склад МНЧ 

CoFe2O4 NiFe2O4 ZnFe2O4 

μ (μВ) 2555 1010 2032 

μ (е.м.о.) 2,4·10-17 0,9·10-17 1,9·10-17 

dXRD, нм 3,5 6,6 6,3 

dTEM, нм 3,0 ± 0,4 4,9 ± 0,8 4,3 ± 0,9 

 

 

3.2.2. Енергетичні втрати у змінному магнітному полі 

Енергетичні втрати у змінному магнітному полі для ансамблів МНЧ 

NiFe2O4, CoFe2O4 та ZnFe2O4 були розраховані за допомогою теорії лінійного 

відгуку з використанням часу релаксації у формі Нееля-Брауна [21]. Дана теорія 

основана на припущенні, що магнітна система реагує лінійно на зміну магнітного 

поля і, таким чином, підходить для розрахунку втрат для випадку 

суперпарамагнітних наночастинок у слабких полях [19]. Відповідно до цієї 

моделі, питома потужність втрат SLP може бути виражена як 
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де μ0 = 4π·10-7 Н /м (у системі СІ, у СГС – μ0  = 1) – магнітна постійна, χ – магнітна 

сприйнятливість ансамблю наночастинок, а Hmax і f – відповідно, амплітуда та 

частота змінного магнітного поля. 

Час релаксації τ можна записати наступним чином: 
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      (3.3) 

 

де G = 25·Tb/T, а константа τ0 = 10-9 с [21]. 

Враховуючи необхідність сильних медичних обмежень, які накладаються на 

параметри змінних магнітних полів у МГТ [21], [36], для подальших розрахунків 

та експериментального визначення значень SLP  були обрані  наступні 

параметри поля: амплітуда Hmax = 7,7 кА·м-1 (або ~ 98 Е) та частота f = 300 кГц. 

Використовуючи формули (3.2) та (3.3), величину енергетичних втрат 

можна перерахувати для будь-яких інших параметрів змінного магнітного поля. 

У нашому випадку значення SLP для ансамблів МНЧ NiFe2O4, CoFe2O4 та 

ZnFe2O4, розраховані за формулою (3.2) складають: 

 

 2 4 2 4NiFe O СоFe OSLP 1,36 Вт / г, SLP 9,7 Вт / г,    
   

 2 4ZnFe OSLP 32 Вт / г.   (3.4) 

 

Враховуючи суперпарамагнітну поведінку в околі кімнатної температури, 

значення магнітної сприйнятливості χ, необхідні для приведеного вище 

розрахунку енергетичних втрат SLP, визначалися з лінійних нахилів 

залежностей M(H) для ансамблів МНЧ NiFe2O4, CoFe2O4 та ZnFe2O4, виміряних 

при 300 К (див. рис. 3.6). Значення температур блокування для даних ансамблів 
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МНЧ були отримані із максимумів на температурних залежностях MZFC(T) (див. 

рис. 3.4). 

Експериментальні значення питомої потужності втрат SLP, виміряні за 

калориметричним методом [1], [36], для МНЧ NiFe2O4, CoFe2O4 та ZnFe2O4, 

поміщених у змінне поле з такими ж параметрами (Hmax = 7,7 кА·м-1 та  f = 300 

кГц) дорівнюють: 

 

 2 4 2 4NiFe O СоFe O
exp expSLP 1,8 Вт / г, SLP 8 Вт / г,    

   

 2 4ZnFe O
expSLP 89 Вт / г.   (3.5) 

  

Досить гарне узгодження між експериментальними даними та 

розрахованими значеннями втрат, отримані у нашому випадку для МНЧ феритів 

нікелю та цинку, підтверджується також і аналогічними результатами, 

показаними у роботі [21]. Цей результат свідчать про адекватність моделі теорії 

лінійного відгуку, яка була використана для теоретичного розрахунку. У той же 

час, помітне розходження величини втрат для МНЧ феритів цинку, швидше за 

все, вказує на те, що така модель занижує значення SLP для МНЧ, які 

характеризуються досить високою тепловою ефективністю.  

На підставі отриманих результатів, було проаналізовано які внутрішні 

параметри МНЧ відіграють ключову роль у визначенні енергетичних втрат. 

Безпосередньо з формули (3.2) випливає, що величина SLP прямо пропорційна 

магнітній сприйнятливості χ ансамблю, але її залежність від часу релаксації τ, а 

значить і від температури Tb (див. 3.3), немонотонна. Таким чином, для 

знаходження того, як необхідно змінити параметри МНЧ, щоб досягти їх 

максимальної теплової ефективності, були розраховані величини SLP в 

залежності від Tb. Розрахунки проводилися у припущенні, що всі магнітні 

параметри відповідають параметрам ансамблю МНЧ NiFe2O4 (див. рис. 3.7 і табл. 

3.2), оскільки для них апроксимація кривої M(H) Ланжевеном (3.1) та отриманий 

розкид за розмірами дали найкращий результат. Відповідні значення 



59 
 

температури блокування Tb змінювалися від 0 до 200 К. Результати такого 

розрахунку показані на рис. 3.8. Звідки можна побачити, що існує оптимальне 

значення температури Tb	 ≈ 90 К, отримання якої призводить до збільшення 

величини втрат SLP аж до ~ 300 Вт/г, тобто на два порядки, у заданому 

магнітному полі з параметрами (Hmax = 7,7 кА·м-1 та  f = 300 кГц). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Величина енергетичних втрат SLP як функція 

температури блокування Tb. Розрахунок проводився у відповідності до 

формул (3.2) та (3.3) у припущенні, що всі магнітні параметри відповідають 

параметрам ансамблю МНЧ NiFe2O4  

 

Таким чином, на основі отриманих експериментальних даних та 

теоретичних розрахунків, можна зробити висновок, що єдиним механізмом, який 

відповідає за природу втрат у ансамблях феритів-шпінелей нікелю, цинку та 

кобальту, є релаксаційний механізм Нееля-Брауна. Тоді як, у випадку феритів 

марганцю, отримані криві намагнічування у околі 300 К свідчать про 

необхідність врахування і гістерезисного механізму перемагнічування, як одного 
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з можливих, та потребують більш детального дослідження. На основі аналізу 

сильної залежності величини втрат від внутрішніх параметрів МНЧ (χ та Tb) 

проаналізовано можливі напрямки підвищення теплової ефективності для 

ансамблів AFe2O4 (A = Co, Ni, Zn).  Встановлено, що вони зводяться або до 

пошуку особливих умов синтезу та термічної обробки даних феритів-шпінелей, 

або до синтезу МНЧ зі структурою типу «ядро-оболонка», які повинні (1) мати 

температуру блокування близьку до 90 К, (2) демонструвати суперпарамагнітну 

поведінку у околі кімнатної температури та (3) мати якомога більшу магнітну 

сприйнятливість. Саме такі ансамблі МНЧ забезпечать у змінному магнітному 

полі з параметрами Hmax = 7,7 кА·м-1 та  f = 300 кГц зростання втрат енергії SLP 

на два порядки за величиною. 

 

 

3.3. Вплив розміру на магнітні і теплові характеристики частинок 

шпінелей CoFe2O4 

Оскільки для МНЧ CoFe2O4 шпінелей, синтезованих з неводного розчину, 

апроксимація функцією Ланжевена (3.1) кривої M(H) при 300 К не дала гарного 

узгодження (див. рис. 3.7), а також ферити кобальту виявляють сильно-

анізотропні властивості [6] з достатньо великими значеннями коерцитивної сили 

HC (HC
CoFe2O4 ≈ 9 кЕ, див. рис. 3.3), порівняно з іншими МНЧ AFe2O4 (A = Mn, Ni, 

Zn), та температури блокування Tb (див. рис. 3.4), необхідним став додатковий 

поглиблений аналіз властивостей даних МНЧ. Крім того, як було зауважено 

раніше, така поведінка може бути обумовлена або частковою агломерацією 

наночастинок ансамблю, або наявністю помітного розкиду за розмірами, які в 

свою чергу дуже чутливі до методу синтезу. Зважаючи на це, механо-хімічним 

методом була синтезована ще одна серія CFO МНЧ феритів кобальту без або з 

додаванням агенту росту NaCl (надалі, відповідні зразки позначені як CFO1 та 

CFO2). Також для даної серії зразків був детально проаналізований вплив 

розмірів МНЧ феритів кобальту на їхні властивості та теплову ефективність. 
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3.3.1. Структурні властивості  

Рентгеноструктурний аналіз для синтезованих механо-хімічним методом 

наночастинок серії CFO свідчить про отриманий однофазний кристалічний 

продукт із структурою кубічної шпінелі (просторова група Fd3m) [44]. Для 

визначення розмірів МНЧ CFO1 та CFO2 була використана атомна силова 

мікроскопія. Відповідний аналіз показав, що середні розміри МНЧ СоFe2O4 

складають ~ 5,6 та ~ 10,3 нм для зразків CFO1 та CFO2 відповідно. 

 

3.3.2. Польові залежності намагніченості 

Криві намагнічування М(Н) для МНЧ CFO1 та CFO2, виміряні при 

температурі 293 К, показані на рис. 3.9. Як можна побачити, наночастинки 

мéншого розміру (CFO1) характеризуються слабо гістерезисними кривими М(Н) 

та відносно малою намагніченістю М10кЕ
CFO1

 ≈ 13 е.м.о./г. Тоді як, наночастинки 

бíльшого розміру (CFO2) демонструють сильний гістерезис, мають більшу 

намагніченість М10кЕ
CFO2

 ≈ 47 е.м.о./г та виявляють тенденцію до насичення 

намагніченості в сильних магнітних полях. Криві намагнічування М(Н) 

характеризуються значеннями коерцитивної сили HC
CFO1

 ≈ 33 Е та HC
CFO2

 ≈ 162 Е  

при 293 К (див. вставку на рис. 3.9), що на один-два порядки перевищує значення 

HC, отримані при кімнатній температурі для МНЧ СоFe2O4, синтезованих з 

неводних розчинів.  

Враховуючи особливості поведінки МНЧ зразка CFO1, а саме слабко 

виражену тенденцію намагніченості до насичення при 293 К та достатньо 

маленьке коерцитивне поле, по аналогії до міркувань, приведених при аналізі 

серії AFO, експериментальні дані були апроксимованої функцією Ланжевена для 

ідеального суперпарамагнетика (3.1) (див. рис. 3.9, штрихова лінія). Результат 

такої апроксимації дозволив визначити параметри μ та d = n-1/3 для МНЧ феритів 

кобальту серії CFO1, які у нашому випадку складають: μ = 2800 μВ (або 2,6·10-17 

е.м.о.) та d = 6,9 нм. Отримане d дещо перевищує значення, визначене із атомної 

силової мікроскопії [1], що може свідчити про наявність певного розкиду за 
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розмірами або часткову агломерацію наночастинок кобальтових шпінелей, які 

можна порівняти з результатами даних при використанні методики осадження із 

неводних розчинів (див. табл. 3.2).   

 

 

 

Рисунок 3.9 – Залежності намагніченості M від магнітного поля H для 

МНЧ кобальтових феритів-шпінелей двох серій (CFO1 і CFO2), виміряні при 

293 К (суцільні лінії). На вставці показані відповідні залежності M(H) у 

діапазоні слабких магнітних полів. Пунктирною лінією позначена 

апроксимація залежності МCFO1(Н) функцією Ланжевена 

 

 

3.3.3. Температурна еволюція магнітних властивостей 

На рис. 3.10,а та б показані температурні залежності намагніченості MFC(T) 

та MZFC(T), виміряні за двома методиками: при охолодженні без поля (ZFC) і в 

полі (FC) до температури 100 К. Для зразків CFO1 та CFO2 вимірювання 

проводились у процесі нагрівання у зовнішньому полі Hmeasur  = 19 Е. Для серії 

CFO2 також були проведені додаткові вимірювання у магнітному полі Hmeasur  = 
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2 кЕ, необхідність яких була обумовлена тим, що дані МНЧ феритів кобальту 

характеризуються сильно гістерезисними властивостями з коерцитивною силою 

HC
CFO2

 ≈ 162 Е (див. рис. 3.9). Останнє означає, що поля Hmeasur  = 19 Е просто не 

вистачить для перемагнічування ансамблю таких МНЧ (відповідні 

експериментальні результати були використані лише для кількісного порівняння 

з даними для серії CFO1), тоді як поля 2 кЕ повинно бути достатньо для цього.   

З результатів, отриманих на рис. 3.10,а випливає, що для наночастинок 

феритів кобальту серії CFO1 криві MFC(T) і MZFC(T) практично співпадають вище 

температури ~210 К. З іншого боку, зі збільшенням температури крива MFC(T) 

спадає у всьому температурному діапазоні, тоді як крива MZFC(T) 

характеризується наявністю максимуму намагніченості при температурі, яка 

відповідає значенню температури блокування Tb
CFO1 ≈ 160 К. Поведінка 

однодоменних МНЧ при температурах T >> Tb зазвичай є суперпарамагнітною; 

у цьому випадку ансамбль частинок поводиться як парамагнетик, який 

складається з частинок з дуже великими магнітними моментами [23], [55]. По 

аналогії з міркуваннями, приведеними при аналізі ансамблів МНЧ серії AFO (A 

= Mn, Ni, Zn), останнє твердження добре узгоджується із результатом 

апроксимації (див. рис. 3.9) експериментальної кривої МCFO1(Н) функцією 

Ланжевена (3.1). Наявність невеликого гістерезису ~ 30 Е можна пояснити 

незначним розкидом МНЧ за розмірами або їх частковою агломерацією. Нижче 

Tb МНЧ перебувають у блокованому стані, коли магнітні моменти частинок 

«заморожені» протягом часу проведення вимірювань [19], [23], а їх магнітна 

поведінка характеризується сильно гістерезисними властивостями (див. рис. 

3.9). У нашому випадку для МНЧ феритів кобальту серії CFO2 перехід в 

блокований стан виникає нижче ~160 К. 

На рис. 3.10,б показані криві MFC(T) і MZFC(T) для МНЧ CoFe2O4 серії CFO2, 

виміряні у полях Hmeasur  = 19 Е та 2 кЕ (див. вставку на рис. 3.10,б). З наведених 

графіків можна зробити висновок, що ансамбль бíльших наночастинок (CFO2), 

на відміну від мéнших (CFO1), перебуває у блокованому стані практично у 

всьому діапазоні температур, у якому проводилися вимірювання. Відповідне 
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значення температури блокування становить Tb
CFO2 ≈ 300 К. Наявність значного 

гістерезису ~ 162 Е  на кривій М(Н), виміряній при 293 К для МНЧ серії CFO2 

(див. рис. 3.9), добре узгоджується з цим припущенням. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Температурні залежності намагніченості M (ZFC- та FC-

режими) для МНЧ кобальтових феритів-шпінелей серій CFO1 (а) і CFO2 (б). 

Вимірювання проводились у магнітному полі Hmeasur  = 19 Е, а також 

додатково у полі Hmeasur  = 2 кЕ для зразка CFO2 (вставка до рис. б)  

 

 

3.3.4. Магніто-теплові характеристики: дослідження величини 

енергетичних втрат 

Для експериментального визначення магнітних втрат SLP були підготовлені 

магнітні рідини на основі синтезованих наночастинок CFO1 і CFO2, а також 

виміряні калориметричні залежності температури нагрівання рідини Tfluid від 

часу її перебування τ у зовнішньому магнітному полі з наперед заданими 

параметрами (Hmax = 9,9 кА·м-1 (або ~124 Е) та f = 300 кГц) (див. рис. 3.11). 

Детальний аналіз зазначених залежностей дозволяє зробити висновок, що 

теплова ефективність МНЧ бíльшого розміру (CFO2) в кілька разів перевищує 

ефективність нагрівання частинок мéншого розміру (CFO1). 
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Рисунок 3.11 – Залежності температури нагрівання рідини на основі МНЧ 

серії CFO1 (○) і CFO2 (□) від часу її перебування у змінному магнітному полі 

з параметрами Hmax = 9,9 кА·м-1 (або ~124 Е) та  f = 300 кГц. Пунктирні лінії 

відповідають апроксимованим значенням за допомогою полінома 3-го 

порядку Tfluid = a + b·τ + c·τ2 + d·τ3 

 

Початковий нахил dTfluid/dτ кожної кривої Tfluid(τ) на рис. 3.11 дає 

інформацію про величину питомої потужності втрат SLP [1], [23], [36]. 

Використовуючи формулу [2], [36] для калориметричних вимірювань SLP: 

 

 fluid fluid

powder

d
SLP ,

d
sС V T

m 


    (3.6) 

 

де Cfluid та Vs – питома теплоємність одиниці об’єму та об’єм розчину відповідно, 

а mpowder – маса магнітного матеріалу (МНЧ) у магнітній рідині, отримуємо 

наступні експериментальні значення втрат SLP для ансамблів МНЧ CoFe2O4: 

 

 CFO1 CFO2
exp expSLP 0,5 Вт / г, SLP 2,9 Вт / г.    (3.7) 
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Теоретичний розрахунок теплових характеристик синтезованих МНЧ серій 

CFO1 і CFO2 у магнітному полі з параметрами Hmax = 9,9 кА·м-1 та f = 300 кГц 

проводився з урахуванням особливостей їх магнітного стану при 293 К. З огляду 

на те, що наночастинки CoFe2O4 серії CFO1 характеризувались 

суперпарамагнітною поведінкою при кімнатній температурі (див. рис. 3.9 та 

3.10,а), високочастотні енергетичні втрати для них розраховані, аналогічно до 

міркувань при розгляді ансамблів серії АFO, відповідно до теорії лінійного 

відгуку на основі релаксаційного механізму Нееля-Брауна за формулами (3.2) та 

(3.3) [21], [23]. Отримана у такому підході величина втрат SLP для ансамблю 

МНЧ серії CFO1 складає: 

 

 CFO1
NBSLP 2,6 Вт / г.    (3.8)  

 

Із порівняння експериментальних даних (3.7) з розрахованими (3.8) 

випливає, що передбачене теорією лінійного відгуку значення перевищує 

отримане експериментально. Таке розходження може бути пояснене як 

наявністю певного розкиду у розмірах МНЧ, так і їх частковою агломерацією 

(див. аналогічні результати у роботах [1], [19], [38]). 

Для МНЧ CoFe2O4 серії CFO2 використання підходу на основі теорії 

лінійного відгуку є некоректним, оскільки при температурі 293 К для них 

характерний блокований стан та наявний сильний гістерезис (див. рис. 3.9). У 

цьому випадку для розрахунку втрат прийнято використовувати модель 

Стонера-Вольфарта [66]. Тоді для ансамблю МНЧ, поміщених у змінне магнітне 

поле, кількість розсіяного в них тепла за один цикл перемагнічування дорівнює 

площі петлі гістерезису S [19], [23]. Якщо намагніченість нормована на одиницю 

маси наночастинок, то питому енергію поля, розсіяну за одиницю часу, можна 

визначити як: 
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 SWSLP .S f    (3.9) 

 

У найбільш загальному випадку верхнє граничне значення SLP для 

ансамблю МНЧ з хаотично орієнтованими осями анізотропії становить [23]: 

 

 limit
SW max0SLP 4 ,SH M f    (3.10) 

 

де α = 0,39 [19], [38] – безрозмірний параметр, який дорівнює відношенню між 

площею реальної петлі гістерезису та петлі у формі ідеального прямокутника, 

для якої α = 1. 

Таким чином, для випадку бíльших МНЧ (серія CFO2) верхнє граничне 

значення SLP, розраховане згідно з (3.10) дорівнює: 

 

 limit CFO2
SWSLP 273 Вт / г.    (3.11) 

 

Слід зазначити, що формула (3.11) справедлива тільки для умов 

експерименту, коли амплітуда зовнішнього магнітного поля перевищує 

величину коерцитивної сили МНЧ. У нашому ж випадку така умова не 

виконується (Hmax ≈ 124 Е < HC
CFO2

 ≈ 162 Е; див. рис. 3.10,б), внаслідок чого 

експериментальне значення SLP виявилося набагато меншим за розраховане. 

Однак вираз (3.11), насправді, показує максимально можливе значення 

енергетичних втрат, яке може бути досягнуто у МНЧ феритів кобальту для серії 

CFO2. 
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3.4. Висновки до розділу 3  

На основі отриманих експериментальних даних та теоретичних розрахунків, 

можна зробити висновок, що єдиним механізмом, який відповідає за природу 

втрат у ансамблях феритів-шпінелей нікелю, цинку та кобальту, є релаксаційний 

механізм Нееля-Брауна. У випадку феритів марганцю, отримані криві 

намагнічування в околі 300 К свідчать про необхідність врахування також 

гістерезисного механізму перемагнічування. На основі аналізу сильно вираженої 

залежності величини втрат від внутрішніх параметрів МНЧ (χ та Tb) 

проаналізовано можливі напрямки підвищення теплової ефективності для 

ансамблів AFe2O4 (A = Co, Ni, Zn).  До підвищення ефективності може привести 

пошук особливих умов синтезу та термічної обробки даних феритів-шпінелей, 

або до синтезу МНЧ зі структурою типу «ядро-оболонка», які повинні (1) мати 

температуру блокування близьку до 90 К, (2) демонструвати суперпарамагнітну 

поведінку в околі кімнатної температури та (3) мати якомога більшу магнітну 

сприйнятливість. Зроблено оцінку, що у змінному магнітному полі з типовими 

параметрами Hmax = 7,7 кА·м-1 та  f = 300 кГц такі ансамблі МНЧ можуть 

забезпечити зростання втрат енергії SLP на два порядки.  

Встановлено, що фізичні параметри (розміри, розкид та стійкість до 

агломерації), магнітні властивості і теплова ефективність системи МНЧ CoFe2O4 

дуже сильно залежать від вибору методики синтезу. Використання механо-

хімічного синтезу дозволило отримати більші магнітні характеристики при 300 К 

(MСоFe2O4 ≈ 30 е.м.о./г та HC
СоFe2O4 ≈ 10 Е для серії АFO (А = Co), тоді як  МCFO2

 ≈ 

47 е.м.о./г та HC
СFO2 ≈ 162 Е для серії CFO2). Однак, в цьому випадку, 

збільшується розкид за розмірами МНЧ та дещо зменшується стійкість до 

агломерації, на що, зокрема, вказує зростання коерцитивного поля та 

розходження величини експериментальних і розрахованих втрат у змінному 

магнітному полі. В свою чергу, як експериментальні вимірювання, так і 

теоретичні оцінки однозначно вказують на збільшення SLP в декілька разів (8 

Вт/г для серії АFO (А = Co) проти отриманих 0,5 (серія CFO1) або 2,9 Вт/г (серія 
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CFO2)), якщо використовувати метод осадження із неводних розчинів. Окрім 

цього, показано, що розміри МНЧ наночастинок феритів кобальту також суттєво 

впливають на їх теплову ефективність. З одного боку, отримані результати 

свідчать про те, що бíльші частинки (серія CFO2) гріються сильніше, порівняно 

з мéншими (серія CFO1). Однак, з іншого боку, при збільшення розмірів МНЧ 

вступають у силу і інші механізми, що лежать в основі їх теплової ефективності 

(зокрема, гістерезисні процеси), які не можна виключити з розгляду. Таким 

чином, можна зробити важливий висновок, що використання методу осадження 

з неводних розчинів та синтез бíльших за розмірами МНЧ дозволить покращити 

фізичні параметри системи МНЧ CoFe2O4, а також досягти бíльшої величини 

втрат у магнітному полі.  

  



70 
 

 

   



71 
 

РОЗДІЛ 4 

 МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ТЕПЛОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

НАНОЧАСТИНОК ЗАМІЩЕНИХ МАНГАНІТІВ (La, Ln)0,7Sr0,3MnO3 У 

ЗМІННОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ: ВПЛИВ ЗАМІЩЕНЬ ТА УМОВ 

СИНТЕЗУ НА ЗМІЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ КЮРІ  

У цьому розділі наведено результати досліджень впливу хімічних заміщень 

(Ln = Nd, Sm) та температури синтезу (1073 К або 1573 К) на кристалографічні, 

магнітні та теплові характеристики наночастинок заміщених манганітів La0,7–

xLnxSr0,3MnO3 (x = 0÷0,08). Оскільки індуковане змінним полем нагрівання 

відбувається у всьому діапазоні існування спонтанної намагніченості, фактично 

до температури Кюрі TC, то основним завданням цієї частини було з’ясування 

того, чи відповідає дійсності кореляція, що очікується між TC та максимальною 

температурою нагріву Ts (Ts ≤ TC), а також чи можна забезпечити надійний і 

відтворювальний контроль відповідної TC (а значить і Ts) у необхідному інтервалі 

температур. У підрозділі 4.1 наведено результати досліджень трансформації 

магнітних та теплових характеристик наночастинок серії LaLnx в залежності від 

вмісту елементу легування (Nd або Sm). У підрозділі 4.2 наведено результати 

дослідження характеру зміни магнітних характеристик ансамблів наночастинок 

заміщених неодимом манганітів LaNdx в залежності від вибору температури 

синтезу. 

 

 

4.1. Особливості магнітних та теплових властивостей МНЧ манганітів 

в залежності від вмісту елементу легування Ln = (Nd, Sm)     

Враховуючи можливість стабілізації температури нагрівання TS у 

необхідному для МГТ діапазоні (43–45 °С) за рахунок ідеї використання 

температури Кюрі TC як термостатичного перемикача, який підтримує постійною 

необхідну температуру у області пухлини, МНЧ на основі заміщених лантан-
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стронцієвих манганітів La1-xSrxMnO3 (x = 0,15÷0,60, TC = 0–90 °С) представляють 

інтерес у самоконтрольованій МГТ. Однак, їх TC досить різко зменшується від 

своєї максимальної величини (TCmax ≈ 370 К) при відхиленні вмісту стронцію х 

від значення 0,3 [93]. Тому, необхідно знайти додатковий параметр, який 

забезпечить більш «плавний» контроль за зсувом TC у потрібний інтервал. Для 

цього у нашій роботі [3] була запропонована заміна іонів La3+ іонами Ln3+ (Ln = 

Nd або Sm) у підґратці лантану La для структури перовскіту La0,7-xLnxSr0,3MnO3 

(x = 0÷0,08), надалі серія LaLnx (LaNdx та LaSmx). Ідея була основана на 

припущенні, що подвійна обмінна взаємодія, яка відповідає за феромагнетизм у 

подібних структурах, дуже чутлива до середнього розміру катіонів у вузлах А, 

<rA> і величини локальних деформацій кристалічної ґратки [93], [97]. А оскільки 

розміри іонів  La3+ (1,36 Å), Nd3+ (1,27 Å) та Sm3+ (1,24 Å) досить близькі, 

очікується, що в результаті таких заміщень буде досягнуто більш «плавний» 

контроль TC та інших магнітних параметрів. 

На відміну від феритових шпінелей, попередній аналіз можливих методик 

осадження МНЧ заміщених манганітів показав, що використання методики золь-

гель методу дозволяє отримати задовільні для МГТ фізичні параметри (розміри, 

розкид за геометричними і магнітними параметрами, стійкість до агломерації) 

таких систем наночастинок. Таким чином, мета робіт [2], [3] полягала у синтезі 

золь-гель методом слабко агломерованих ансамблів МНЧ серії LaLnx (LaNdx та 

LaSmx) (Ln = Nd або Sm, x = 0÷0,08), дослідженні впливу хімічних заміщень 

іонами Nd3+ та Sm3+ на їх структурні та магнітні властивості, а також теплову 

ефективність у змінному магнітному полі та виявленні шляхів «плавного» 

контролю параметрів, зокрема TC, даних МНЧ.  

Відомо, що для МНЧ заміщених манганітів La1-xSrxMnO3, подібних до 

вихідних систем, досліджених у нашій роботі [3], домінантну роль у їх здатності 

до нагрівання відіграють гістерезисні механізми [73], [97]. З іншого боку, 

динамічні петлі гістерезису, які визначають величину втрат у даному випадку, 

дуже сильно модифікуються навіть при незначних температурних змінах [28], 

[97]. Таким чином, за мету у нашій роботі [3] була поставлена розробка 
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процедури, яка дозволить коректно врахувати вплив теплових ефектів на 

еволюцію магнітних параметрів наночастинок, та чисельне моделювання 

поведінки їх реальних ансамблів. На відміну від традиційного підходу на основі 

моделі Стонера-Вольфарта [66], для аналізу процесів перемагнічування була 

використана модель дворівневого наближення (two-level approximation або TLA). 

За допомогою моделі TLA у нашій роботі [3] був змодельований вплив на 

магнітну поведінку структури La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3 (серія L6S1) як температурно-

активованих процесів (T), так і достатньо великих полів (Hmax ~ НС), які зазвичай 

використовують у МГТ. Додатково також була проаналізована необхідність 

враховувати розкид за магнітними параметрами наночастинок ансамблю для 

правильного узгодження результатів чисельних розрахунків та 

експериментальних даних.  

 

4.1.1. Рентгеноструктурні та морфологічні дослідження 

Наночастинки манганітів серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd, Sm; x = 0; 0,01; 

0,04; 0,06; 0,08) були досліджені за допомогою рентгеноструктурного методу. 

Аналіз відповідних дифракційних картин для структур з  Ln = Nd та Sm (див. рис. 

4.1,а та б) показав, що всі розглянуті порошки МНЧ представляють собою 

однофазний кристалічний продукт з деформованою перовскітною структурою 

(просторова група 3R c ). Кристалографічні параметри, визначені для всіх зразків 

методом Ритвелда, наведені у табл. 4.1. З отриманих даних випливає, що об’єм 

елементарної комірки зменшується із збільшенням концентрації заміщених 

елементів Nd та Sm у складі перовскітів LaLnx (LaNdx та LaSmx). Враховуючи, що 

середні розміри катіонів Nd та Sm менші, порівняно з іонами La (r(Nd3+) = 1,27 

Å; r(Sm3+) = 1,24 Å; r(La3+) = 1,36 Å) [93], можна прийти до висновку, що у 

нашому випадку має місце ізовалентне заміщення бíльших іонів La3+ мéншими 

іонами Nd3+ і Sm3+. Наявність деякої немонотонної тенденції при зменшенні 

об’єму елементарної комірки та відповідних кристалографічних параметрів a, b 
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та c (рис. 4.2) може бути пов’язана як з існуванням дефектів у структурі, так і з 

незначним відхиленням вмісту кисню від його стехіометричного значення. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Рентгенівські дифрактограми для порошків заміщених 

манганітів серії LaLnx (LaNdx та LaSmx), де Ln = Nd (а) та Sm (б), синтезованих 

золь-гель методом з подальшою тепловою обробкою при ~ 800 °С 

 

Розміри кристалітів синтезованих МНЧ були розраховані за допомогою 

рівняння Шеррера з використанням дифракційного піку (110). Отримані дані, 
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приведені у табл. 4.2, свідчать що середні розміри кристалітів лежать у діапазоні 

30÷38 нм. 

 

Таблиця 4.1 – Кристалографічні параметри для МНЧ серії  LaLnx (LaNdx та 

LaSmx)  (Ln = Nd, Sm) 

Кристалогр. 

параметр 

Хімічний склад МНЧ, x 

0 0,01 0,04 0,06 0,08 

La0,7-x Nd xSr0,3MnO3 

а (a = b), Å 5,4911 (8) 5,4901 (7) 5,4867 (2) 5,4914 (2) 5,4908 (2) 

с, Å 13,3632 (1) 13,3498 (2) 13,3482 (7) 13,3326 (7) 13,3270 (9)

V, Å3 348,94 (5) 348,48 (9) 347,99 (2) 348,18 (2) 347,96 (3) 

RBragg, % 5,60 9,14 5,07 4,52 5,87 

Rf, % 8,19 12,8 6,36 5,77 7,57 

La0,7-x Sm xSr0,3MnO3 

а (a = b), 

Å 

5,4911 

(8) 

5,4948 

(2) 

5,4942 

(2) 

5,4921 

(3) 

5,4832 

(3) 

с, Å 
13,3632 

(1) 

13,3563 

(8) 

13,3290 

(7) 

13,3024 

(1) 

13,3088 

(1) 

V, Å3 
348,94 

(5) 

349,23 

(3) 

348,47 

(2) 

347,49 

(4) 

346,52 

(4) 

RBragg, % 5,60 5,84 4,85 7,16 6,93 

Rf, % 8,19 6,23 6,24 11,2 9,52 

Величини RBragg та Rf відповідають фактору Брегга та фактору відповідності форми 

 

Морфологія отриманих МНЧ манганітів La0,7-xLnxSr0,3MnO3 була досліджена 

за допомогою просвітлювальної електронної мікроскопії (ПЕМ). Відповідні 

зображення ПЕМ для всіх розглянутих зразків (рис. 4.3) показують, що дані МНЧ 

є слабко агломерованими, а розподіл за розмірами досить вузький. Середні 

розміри наночастинок та їх розкид (див. табл. 4.2) були розраховані за 

допомогою методики математичного моделювання, описаній у роботі [59]. Як 
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випливає з даних, наведених у табл. 4.2, середні розміри МНЧ серії LaLnx (LaNdx 

та LaSmx) знаходяться у діапазоні 30÷40 нм. 

Таким чином, порівняння отриманих розмірів МНЧ та кристалітів, 

відповідно до результатів рентгеноструктурного аналізу та даних ПЕМ, свідчить 

про те, що досліджувані наночастинки заміщених манганітів мають 

монокристалічну структуру. 

 

 

Рисунок 4.2 – Залежності кристалографічних параметрів від концентрації

хімічних заміщень Ln для МНЧ серії LaLnx (LaNdx та LaSmx), де Ln = Nd (а) та

Sm (б) 
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4.1.2. Польові залежності намагніченості 

На рис. 4.4 та 4.5 показані залежності намагніченості M від магнітного поля 

H для наночастинок заміщених манганітів серії LaLnx (LaNdx та LaSmx). Криві 

намагнічування були виміряні при 300 К. Всі приведені криві M(H) мають 

тенденцію до насичення у великих магнітних полях, більших ніж ~ 2 кЕ. 

Величина намагніченості насичення MS, визначена як відповідне значення у полі 

5 кЕ, монотонно зменшується із зростанням вмісту Ln у хімічному складі МНЧ 

La0,7-xLnxSr0,3MnO3. Для всіх зразків у області малих магнітних полів (див. 

вставки до рис. 4.4 і 4.5) спостерігається слабкий гістерезис з малим значенням 

залишкової намагніченості Mr (< 10%) та коерцитивною силою HC в декілька 

десятків Е. 

 

Таблиця 4.2 – Середні розміри кристалітів (dXRD) та наночастинок (dTEM) для 

ансамблю заміщених манганітів серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd, Sm) 

Хімічний склад 

МНЧ, x 

Параметр 

dXRD, нм dTEM, нм 

La0,7-x Nd xSr0,3MnO3 

0 31 28 ± 6 

0,01 30 32 ± 6 

0,04 37 36 ± 7 

0,06 36 39 ± 9 

0,08 36 38 ± 6 

La0,7-x Sm xSr0,3MnO3 

0,01 34 34 ± 10 

0,04 36 38 ± 6 

0,06 36 39 ± 6 

0,08 38 39 ± 7 
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Рисунок 4.3 – Зображення ПЕМ для МНЧ серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln

= Nd, Sm): (а) х = 0; (б) х(Nd) = 0,01; (в) х(Nd) = 0,04; (г) х(Nd) = 0,06; (д) х(Nd)

= 0,08; (е) х(Sm) = 0,01; (є) х(Sm) = 0,04; (ж) х(Sm) = 0,06; (з) х(Sm) = 0,08     

 

Слід зауважити, що магнітні властивості наночастинок заміщених 

манганітів, взагалі кажучи, дуже чутливі до методу синтезу та умов теплової 

обробки. У роботі [23] були досліджені магнітні властивості та теплова 

ефективність для МНЧ лантан-стронцієвих манганітів La1-xSrxMnO3, хімічний 

склад яких близький до складу МНЧ, взятих у нашій роботі [5] в якості вихідних 
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перовскітних структур. Єдина відмінність полягала у виборі методики синтезу, 

так у роботі [23] був використаний метод одночасного осадження із 

мікроемульсій. Отримані дані для ансамблів La1-xSrxMnO3 виявили дещо інші 

значення відповідних магнітних параметрів, зокрема більшу MS та меншу HC, 

порівняно з досліджуваними у нашій роботі МНЧ. Подібні ефекти були відмічені 

і у наступних роботах [20], [49]. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Експериментальні залежності M(H) для МНЧ заміщених 

манганітів серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd), отримані при 300 К. Дані для 

х = 0,01 та 0,06 були опущені із розгляду з метою спрощення. На вставках 

показані залежності M(H) у області слабких магнітних полів 

 

Крім того, магнітний стан наночастинок, зазвичай, дуже неоднорідний за 

рахунок суттєвого впливу поверхні, де властивості МНЧ сильно відрізняються 

від їх об’ємної частки, а також розкиду частинок за їх розмірами. Як було 

показано у роботах [23], [49], [92], температурну поведінку наночастинок 

можна описати задовільним чином, ввівши поняття середньої температури 
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Кюрі TC для їхнього ансамблю. У такому випадку очікується, що температурна 

поведінка намагніченості МНЧ буде задовольняти наступний закон: M(T) ~ (TC 

– T)1/2. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Експериментальні залежності M(H) для МНЧ заміщених 

манганітів серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Sm), отримані при 300 К. Дані 

для х = 0,01 та 0,06 були опущені із розгляду з метою спрощення. На вставках 

показані залежності M(H) у області слабких магнітних полів 

 

 

4.1.3. Температурна поведінка намагніченості 

Температурні залежності квадрата нормованої намагніченості m = M(T, H = 

5 кЕ)/ M(110 К, H = 5 кЕ) для МНЧ серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd, Sm) 

показані на рис. 4.6 і 4.7. Звідки можна побачити, що існує широкий діапазон 

температур, у якому такі залежності є лінійними (прямі суцільні лінії, побудовані 

на рис. 4.6 і 4.7). За допомогою вказаних залежностей m2(T) можна оцінити 
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необхідні температури Кюрі TC як значення, які відповідають точкам перетину 

лінійних областей із віссю температури. Найвища точка Кюрі ~ 376 К (або 103 

°С) спостерігається для зразка з х = 0. Також з рис. 4.6 і 4.7 випливає тенденція, 

що із збільшенням вмісту Ln у хімічному складі манганітів LaLnx (LaNdx та LaSmx) 

величина TC монотонно зменшується. Коли х досягає значення 0,08, температури 

Кюрі стають рівними ~ 357 К (або 84 °С) для Ln = Nd та ~ 324 К (або 51 °С) для 

Ln = Sm. Така тенденція свідчить про те, що виконуючи вищезазначені заміни 

іонів La3+ іонами Nd3+ або Sm3+ у підґратці лантану La даних структур манганітів, 

можна «плавно» контролювати зсув їх температури фазового переходу у 

необхідний для МГТ діапазон.  

 

 

 

Рисунок 4.6 – Температурні залежності квадрата нормованої 

намагніченості m = M(T, H = 5 кЕ)/M(110 К, H = 5 кЕ) для МНЧ серії LaLnx 

(LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd). Дані для х = 0,01; 0,02 та 0,06 були опущені з метою 

спрощення. Суцільними лініями показані апроксимації необхідних 

температурних діапазонів прямими лініями 

 

Відомо, що феромагнітний порядок у манганітах із структурою перовскіту 

забезпечується за рахунок так званої подвійної обмінної взаємодії між іонами 
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Mn3+ і Mn4+, а його параметри визначаються двома основними факторами: 

середньою ступінню окислення іонів марганцю та середнім розміром катіонів у 

вузлах А перовскітної структури, <rA> [9], [93], [97]. Ще одним можливим 

фактором впливу є ступінь безпорядку у вузлах А. Зменшення <rA> та/ або 

збільшення величини безпорядку призводять до зростання числа локальних 

деформацій у кристалографічній структурі, і, як наслідок, за рахунок сильної 

електрон-ґраткової взаємодії [93], до ослаблення феромагнетизму [93]. В 

результаті, температура Кюрі TC, а також величина намагніченості MS для таких 

структур манганітів зменшуються. 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Температурні залежності квадрата нормованої 

намагніченості m = M(T, H = 5 кЕ)/M(110 К, H = 5 кЕ) для МНЧ серії LaLnx 

(LaNdx та LaSmx) (Ln = Sm). Дані для х = 0,01; 0,02 та 0,06 були опущені з 

метою спрощення. Суцільними лініями показані апроксимації необхідних 

температурних діапазонів прямими лініями 

 

Для зразків заміщених манганітів серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd, Sm; x 

= 0÷0,08), які досліджувались у даній роботі, поведінка магнітних параметрів 

дуже добре узгоджується із запропонованим вище сценарієм: хімічні заміщення 

у підґратці лантану La приводять до зменшення відповідних <rA> (див. рис. 4.2) 
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і, таким чином, до зменшення температури Кюрі і намагніченості МНЧ. Слід 

зауважити, що внутрішні магнітні моменти іонів Nd і Sm можуть відігравати 

суттєву роль тільки при дуже низьких температурах (нижче 100 К) . 

 

4.1.4. Калориметричні вимірювання 

Для калориметричного дослідження теплової ефективності на основі 

синтезованих МНЧ манганітів та водного розчину агарози були приготовані 

відповідні магнітні рідини. Дослідження температури нагрівання рідин Tfluid від 

часу τ проводились у змінному магнітному полі з фіксованими параметрами: Hmax 

= 9,5 кА·м-1 (або ~120 Е) та f = 300 кГц. Із отриманих результатів було 

встановлено, що всі зразки ефективно нагріваються під дією зовнішнього поля. 

Однак, тепловіддача МНЧ манганітів серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) зменшується із 

збільшенням концентрації заміщень Ln. Отримані із експериментів величини 

енергетичних втрат SLP показані у таблиці 4.3. 

Відомо, що при розміщенні МНЧ у змінному магнітному полі наночастинки 

можуть нагрівати оточуюче середовище за рахунок їх в’язкістного обертання 

(механізм Брауна) [19] або процесів перемагнічування (релаксаційний механізм 

Нееля-Брауна [105] або гістерезисні процеси, які описуються на основі моделі 

Стонера-Вольфарта [36]). У роботі [23], в якій вивчались вихідні структури 

манганітів, використані у нашій роботі, було показано, що для манганітів з 

розмірами 30÷40 нм домінуючим залишається механізм нагрівання внаслідок 

гістерезисних процесів перемагнічування. У цьому випадку, згідно з моделлю 

Стонера-Вольфарта [66], теплова ефективність МНЧ залежить від їх магнітного 

моменту, коерцитивного поля та форми відповідної петлі гістерезису. Як було 

показано вище, для ансамблю МНЧ серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd, Sm; x = 

0÷0,08), намагніченість зменшується із збільшенням концентрації Ln. З іншого 

боку, коерцитивну силу при кімнатній температурі можна розглядати як 

постійну величину, яка не залежить від вмісту Ln (НС ≈ 50÷60 Е для Ln = Nd та 

НС ≈ 40÷50 Е для Ln = Sm, див. рис. 4.4 і 4.5). Як наслідок, величина SLP 

зменшується із збільшенням концентрації Ln (Nd, Sm) у хімічному складі даних 
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структур манганітів. Також було встановлено, що зразки з Ln = Sm виявляють 

слабкішу теплову ефективність, оскільки мають меншу намагніченість та 

коерцитивну силу при 300 К, порівняно із зразками з Ln = Nd. 

 

Таблиця 4.3 – Питомі потужності втрат (SLP) для МНЧ заміщених манганітів серії 

LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd, Sm), визначені із калориметричних вимірювань 

Хімічний склад 

МНЧ, x 
0 0,01 0,04 0,06 0,08 

SLP(Nd), Вт/г 43 39 29 27 20 

SLP(Sm), Вт/г 43 35 24 18 15 

 

З температурних залежностей Tfluid(τ), показаних на рис. 4.8 і 4.9, можна 

зробити висновок, що після різкого початкового зростання, зміна температури 

нагрівання Tfluid з часом стає повільнішою і, в кінцевому підсумку, досягає 

величини свого насичення. Максимальна температура нагрівання TS 

зменшується із збільшенням вмісту Nd або Sm у відповідних структурах, при 

чому така зміна набагато «різкіша» у Sm-легованих зразках, порівняно із 

легованими Nd. Так як ефективним за рахунок змінного магнітного поля є 

нагрівання тільки у області температур, де існує спонтанна намагніченість, 

можна очікувати, що досягнуті у наших структурах LaLnx (LaNdx та LaSmx) 

значення TS будуть тісно пов’язаними із відповідними точками Кюрі TC. 

На вставках до рис. 4.8 і 4.9 показані порівняння залежностей TC та TS від 

концентрації заміщень для зразків з Ln = Nd або Sm. Як можна побачити, для всіх 

досліджуваних структур манганітів характер залежностей TC(х) близький до TS 

(х). У той же час, хоча отримані температури нагрівання TS і близькі за 

значеннями до TC, вони у жодному випадку не перевищують останні. Це може 

свідчити тільки про те, що теплообмін з навколишнім середовищем може 

відігравати дуже важливу роль, і цей вплив слід обов’язково враховувати при 

застосуванні магнітних рідин на основі МНЧ заміщених манганітів у реальних 

умовах. 
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Рисунок 4.8 – Залежності температури нагрівання Tfluid від часу τ 

перебування магнітних рідин на основі МНЧ серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = 

Nd) у змінному магнітному полі з параметрами Hmax = 9,5 кА·м-1 (або ~120 Е) 

та  f = 300 кГц. На відповідних вставках показані порівняння залежностей 

температур TC та TS від концентрації хімічних заміщень х 

 

Отже, на основі результатів проведених комплексних досліджень, можна 

зробити висновок, що хімічні заміщення у ансамблях МНЧк манганітів серії 

LaLnx (LaNdx та LaSmx) (x = 0÷0,08), зокрема, шляхом часткового заміщення La 

іонами Nd або Sm, сильно впливають як на їх структурні та магнітні властивості, 

так і на ефективність нагрівання у змінному магнітному полі. Зокрема, було 

показано, що величини таких параметрів МНЧ як об’єм елементарної комірки V, 

намагніченість насичення MS та температура Кюрі TC значно зменшуються 

(немонотонно) із збільшенням концентрації заміщень x як за допомогою Nd, так 

і Sm. При чому, результати досліджень виявили, що така тенденція «різкіша» у 

випадку Sm-легованих зразків, порівняно із легованими Nd. Отримані 

залежності були пояснені, враховуючи що магнітні взаємодії у перовскітних 

структурах LnxSr0,3MnO3 дуже чутливі до розмірів катіонів <rA> у вузлах А та 
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величини локальних деформацій ґратки. А оскільки радіус іонів самарію r(Sm3+) 

= 1,24 Å відрізняється від розмірів катіонів лантану r(La3+) = 1,36 Å сильніше, 

порівняно з іонами неодиму r(Nd3+) = 1,27 Å, зазначена «різкіша» тенденція для 

перших стає зрозумілою. Також було встановлено, що величина втрат SLP і 

максимальна температура нагрівання TS таких МНЧ залежить головним чином 

від їх точки Кюрі TC. Крім того, враховуючи що спричинене змінним полем 

нагрівання МНЧ відбувається тільки у області температур існування їх 

спонтанної намагніченості, був зроблений висновок, що максимальне значення 

TS ніколи не перевищить відповідну TC. Таким чином, «плавно» змінюючи 

температуру фазового переходу наночастинок манганітів шляхом хімічних 

заміщень у підґратці La, ми можемо контролювати зсув величини TS у 

необхідний для самоконтрольованої МГТ діапазон (43–45 °С). 

 

 

Рисунок 4.9 – Залежності температури нагрівання Tfluid від часу τ 

перебування магнітних рідин на основі МНЧ серії LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = 

Sm) у змінному магнітному полі з параметрами Hmax = 9,5 кА·м-1 (або ~120 Е) 

та  f = 300 кГц. На відповідних вставках показані порівняння залежностей 

температур TC та TS від концентрації хімічних заміщень х 
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4.2. Зміни магнітних та теплових характеристик МНЧ заміщених 

манганітів в залежності від температури синтезу 

Результати попередніх досліджень структур заміщених манганітів серії 

LaLnx (LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd, Sm; x = 0÷0,08), приведені у розділі IV, показали, 

що як структурні, так і магнітні параметри таких МНЧ сильно змінюються в 

залежності від концентрації хімічних заміщень (Nd, Sm) у підґратці La. Це 

дозволило забезпечити достатньо «плавний» зсув точки Кюрі TC ансамблю у 

потрібний інтервал (43–45 °С). Тому, зважаючи на необхідність контролю 

максимальної температури нагрівання TS, яка головним чином визначається 

відповідною TC, даний напрямок досліджень властивостей заміщених манганітів 

дуже перспективний з точки зору самоконтрольованої МГТ. Однак, виявляється, 

що властивості таких МНЧ є також дуже чутливими до вибору методики та умов 

синтезу, зокрема температури. Як показано у роботах [100], [102], [104] для 

інших структур манганітів La1-xSrxMnO3 (x = 0,15÷0,60), результат хімічних 

заміщень стронцієм може приводити до відхилення вмісту оксигену від його 

стехіометричного значення, кластерування вакансій оксигену, неповного 

упорядкування кристалічної структури манганітів або формування різних 

дефектів; при чому такі ефекти найбільш сильно проявляються при температурах 

синтезу ≤ 1000 К. Крім того, всі перераховані механізми спричиняють сильну 

модифікацію як кристалографічних, так і магнітних властивостей даних 

структур. Зокрема, це проявляється у немонотонності відповідних змін. Слід 

зауважити, що результати наших попередніх досліджень структур серії LaLnx 

(LaNdx та LaSmx) (Ln = Nd, Sm; x = 0÷0,08) (див. розділ IV) також виявили 

немонотонну тенденцію до зменшення їх магнітних параметрів (MS, TC) при 

збільшенні вмісту Ln. Останнє позначається і на тепловій ефективності 

ансамблю та критичному значенні TS, що ускладнює їх контроль при низьких 

температурах синтезу. З іншого боку, використання таких температур синтезу (≤ 

1000 К) необхідне для отримання монодисперсних та стійких до агломерації 

ансамблів наночастинок, що також дуже важливо для застосування у МГТ. 
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Таким чином, з одного боку правильно підібрані методика осадження та 

температура теплової обробки Т ≤ 1000 К приводять до синтезу МНЧ заміщених 

манганітів з коректними фізичними параметрами. Але, з іншого – така 

температура синтезу перешкоджає досить «вузькому» контролю їх магнітних 

параметрів, в тому числі і TC, що також дуже важливо для самоконтрольованої 

МГТ. Тобто, необхідно знайти такі умови, які приведуть до балансу між двома 

зазначеними, важливими для МГТ, факторами. Крім того, будь-яких 

деталізованих досліджень цієї проблеми на даний час немає. Як наслідок, 

актуальною задачею є поглиблений аналіз та пояснення природи різних умов 

синтезу на кристалографічні та магнітні властивості структур для манганітів 

La(Ln)1-xSrxMnO3 із хімічними заміщеннями Ln у підґратці лантану. 

Таким чином, мета нашої роботи [4] полягала у синтезі ансамблів МНЧ La0,7-

xNdxSr0,3MnO3 (x = 0÷0,1), надалі серія LaNdx, золь-гель методом з подальшим 

відпалом при різних температурах (1073 К та 1573 К), дослідженні їх фізичних, 

структурних і магнітних властивостей, а також теплової ефективності у змінному 

магнітному полі та виявленні шляхів «плавного» контролю параметрів, зокрема 

TC, даних МНЧ в залежності від вибору температури синтезу. Вибір заміщених 

неодимом Nd структур манганітів серії LaNdx пов’язаний з тим, що як показали 

наші попередні дослідження (див. розділ IV), при цьому можна досягти більш 

«плавного» контролю за їх точкою Кюрі, порівняно із заміщеннями самарієм Sm.  

 

4.2.1. Рентгеноструктурний аналіз 

У відповідності до результатів рентгеноструктурного аналізу синтезовані 

наночастинки серії LaNdx представляють собою однофазний кристалічний 

продукт з деформованою перовскітною структурою (просторова група 3R c ) 

навіть при температурі відпалу T = 1073 К. Характерні дифракційні картини для 

зразків з хімічним складом х = 0 та х = 0,04 показані на вставках до рис. 4.10. 

Кристалографічні параметри (a = b, c, V), визначені методом Ритвелда з 
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відповідних  дифрактограм для всіх синтезованих при 1073 К та 1573 К МНЧ, 

наведені у табл. 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Об’єм елементарної комірки V в залежності від 

концентрації заміщень неодимом x(Nd) для МНЧ серії LaNdx, синтезованих 

при 1073 К та 1573 К. На вставках показані характерні дифракційні картини 

для МНЧ з хімічним складом х = 0 та х = 0,04  

 

З отриманих даних (див. табл. 4.4) випливає, що об’єм V елементарної 

комірки для МНЧ серії LaNdx, синтезованих при 1573 К, зменшується із 

збільшенням концентрації заміщених елементів Nd. Така поведінка вказує на те, 

що у нашому випадку має місце ізоморфне заміщення бíльших іонів La3+ (r(La3+) 

= 1,36 Å) мéншими іонами Nd3+ (r(Nd3+) = 1,27 Å) у підґратці La. Деталізований 

аналіз, приведений на рис. 4.10, дозволяє відзначити лінійну зміну 

кристалографічних параметрів у діапазоні концентрацій Nd від 0 до 0,1, тобто 

для такої системи МНЧ залишається справедливим закон Вегарда. Таким чином, 
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можна зробити висновок, що у даному діапазоні х для іонів неодиму формується 

послідовна лінія твердих розчинів. З іншого боку, відмічена лінійна залежність 

V(х) вказує на однаковий (або дуже близький) вміст оксигену для всіх зразків, а 

також незалежність стехіометрії кисню від концентрації заміщень Nd у підґратці 

La. 

 

Таблиця 4.4 – Кристалографічні параметри для МНЧ серії LaNdx, синтезованих 

золь-гель методом при 1073 К та 1573 К 

Кристал. 

параметр 

Хімічний склад МНЧ, x 

0 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

La0,7-xNd xSr0,3MnO3 після теплової обробки при 1073 К 

а (a = b), Å 5,4911 5,4901 5,4884 5,4867 5,4914 5,4908 5,4933 

с, Å 13,3632 13,3498 13,3351 13,3482 13,3326 13,3270 13,3232

V, Å3 348,94 348,48 347,87 347,99 348,18 347,96 348,18 

RBragg, % 5,60 9,14 7,06 5,07 4,52 5,87 8,24 

Rf, % 8,19 12,8 9,35 6,36 5,77 7,57 11,5 

dXRD, нм 31 30 32 37 36 36 39 

La0,7-xNd xSr0,3MnO3 після теплової обробки при 1573 К 

а (a = b), Å 5,485 5,482 5,479 5,476 5,472 5,466 5,465 

с, Å 13,531 13,524 13,520 13,517 13,504 13,498 13,486 

V, Å3 352,5 352,0 351,5 351,0 350,2 349,2 348,7 

RBragg, % 6,60 7,14 5,80 6,07 5,42 4,92 8,30 

Rf, % 8,30 8,80 7,35 6,46 6,77 6,67 5,42 

Величини RBragg та Rf відповідають фактору Брегга та фактору відповідності форми 

 

Немонотонна залежність кристалографічних параметрів від кількості 

заміщень х(Nd) спостерігається для МНЧ серії LaNdx, синтезованих при нижчих 

температурах, зокрема 1073 К (див. рис. 4.10). Така тенденція може бути 

пов’язана або з неповним упорядкуванням кристалічної структури відповідних 
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МНЧ, або спричинена залежністю величини кисневої нестехіометрії від 

хімічного складу досліджуваних зразків (у нашому випадку – від вмісту Nd). 

Подібні ефекти, але для манганітів з іншими перовскітними структурами, 

повідомлялися у роботах [99], [102], [103]. В основі можливих пояснень лежали 

або залежність коефіцієнту дифузії оксигену від параметрів кристалічної ґратки, 

або процес формування кластерів вакансій оксигену, викликаний за рахунок 

деформації в результаті заміщень іонами стронцію [102]. Крім того, застосування 

достатньо низьких температур обробки може призводити до виникнення різних 

дефектів у структурах манганітів, заміщених неодимом. Так, у роботі [103] було 

показано, що залежно від хімічного складу та теплової обробки вакансії можуть 

сформуватися в будь-яких одній або двох із трьох підґраток (Ln, Mn або кисню).  

Однак, слід одразу зауважити, що для того, щоб розрізнити головну причину 

між різними моделями створення дефектів або механізмами кластерування 

кисневих вакансій, яка приводить до немонотонної залежності параметрів в 

результаті заміщень Nd манганітів серії LaNdx, необхідна ціла низка додаткових 

досліджень та розрахунків, які виходять за межі нашої роботи [4]. 

Розміри кристалітів МНЧ, синтезованих при 1073 К, були розраховані за 

допомогою рівняння Шеррера з використанням дифракційного піку (110). 

Отримані дані, приведені у табл. 4.4, свідчать що середні розміри кристалітів 

лежать у діапазоні 30÷39 нм. 

 

4.2.2. Квазістатичні магнітні характеристики 

Криві намагнічування M(H) для наночастинок заміщених манганітів серії 

LaNdx з хімічним складом х = 0 та х = 0,04, синтезованих при різних температурах, 

показані на вставках до рис. 4.11. Вимірювання проводилися при 295 К. З 

отриманих польових залежностей намагніченості M(H) випливає, що 

намагніченість зростає із збільшенням величини магнітного поля, а також 

виходить на насичення у полях Н ≥ 1500 Е. Загальною тенденцією, виявленою 

для зразків синтезованих як при мéншій, так і при бíльшій температурі обробки, 

є зменшення намагніченості насичення MS із збільшенням концентрації x(Nd) 
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хімічних заміщень неодимом. Крім того, величина MS виявляється майже вдвічі 

меншою, якщо температура синтезу знижується від 1573 К до 1073 К. 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Намагніченість насичення MS в залежності від 

концентрації заміщень неодимом x(Nd) для МНЧ серії LaNdx, синтезованих 

при 1073 К та 1573 К. На вставках – характерні польові залежності 

намагніченості M(H) для МНЧ з хімічним складом х = 0 та х =0,04  

 

На рис. 4.11 приведена залежність MS(х) намагніченості насичення від 

хімічного складу ансамблю МНЧ серії LaNdx для зразків, синтезованих при 1573 

К та 1073 К. У першому випадку, MS змінюється монотонно та представляє 

собою майже лінійну функцію від концентрації x(Nd). З іншого боку, для зразків, 

отриманих при мéншій температурі 1073 К, величина MS майже вдвічі менша, 

порівняно з першою серією (де T синтезу відповідає 1573 К), а також виявляє 

тільки слабку залежність від x(Nd). Таким чином, характер зміни MS(х) для 
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зразків, синтезованих при нижчій температурі, близький до виявленого для 

залежності V(х) (див. рис. 4.10), що свідчить про одну й ту ж саму природу 

процесів, які лежать у основі відмічених особливостей для обох залежностей 

MS(х) та V(х). 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Залежність коерцитивної сили НС від концентрації 

заміщень неодимом x(Nd) для МНЧ серії LaNdx, синтезованих при 1073 К та 

1573 К. На вставках приведені характерні залежності M(H) у області слабких 

полів для МНЧ з хімічним складом х = 0 та х = 0,04 

 

Більш детально проаналізувати магнітну поведінку ансамблів МНЧ 

заміщених манганітів серії LaNdx можна, розглянувши криві M(H) у області 

слабких магнітних полів, приведені на вставках до рис. 4.12. Зокрема, із польових 
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залежностей намагніченості випливає, що коерцитивна сила НС для МНЧ, 

синтезованих при нижчих температурах (1073 К), у 1,5–2 рази більша, порівняно 

з величиною НС для частинок, отриманих при вищих температурах (1573 К). 

Виходячи з рис. 4.12, на якому показані залежності НС(х) для зразків обох серій, 

коерцитивні поля НС слабко залежить від вмісту неодиму x(Nd) незалежно від 

температури їх теплової обробки. Сильне збільшення величини коерцитивної 

сили НС, яке спостерігається в першій серії зразків (1073 К), можна пояснити за 

рахунок підвищення неоднорідності самої перовскітної структури для даних 

МНЧ манганітів, викликаного недостатньою для отримання «чистого» 

кристалічного продукту температурою теплової обробки, у даному випадку 1073 

К. 

Магнітний стан наночастинок, зазвичай, дуже неоднорідний за рахунок 

суттєвого впливу поверхні, де властивості МНЧ сильно відрізняються від їх 

об’ємної частки (ядра наночастинки), а також розкиду частинок за їх розмірами. 

Однак, на основі детальних досліджень, у роботах [23], [92] було показано, що 

температурну поведінку ансамблю МНЧ можна коректно описати, ввівши 

поняття середньої температури Кюрі TC. У такому випадку очікується, що 

поведінка намагніченості ансамблю буде задовольняти наступний закон: M(T) ~ 

(TC – T)1/2. 

На вставках до рис. 4.12 приведені характерні температурні залежності 

квадрата нормованої намагніченості m = M(T, H = 5 кЕ)/ M(110 К, H = 5 кЕ) для 

ансамблю МНЧ серії LaNdx, синтезованих при 1573 та 1073 К. Звідки можна 

зробити висновок, що існує широкий діапазон температур, у якому такі 

залежності є лінійними (див. прямі суцільні лінії, побудовані на рис. 4.12). 

Відповідні точки Кюрі TC можна оцінити із зазначених залежностей m2(T) як 

значення, які відповідають точкам перетину лінійних областей з віссю 

температури. Залежність температур Кюрі від концентрації хімічних заміщень 

неодимом TC(х) для обох серій наночастинок показані на рис. 4.12. В обох 

випадках прослідковується наступна тенденція: величина TC зменшується із 

збільшенням вмісту неодиму x(Nd). З іншого боку, зразки, синтезовані при 
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нижчих температурах (1073 К) мають нижчі точки Кюрі. Це можна пояснити за 

рахунок послаблення подвійної обмінної взаємодії, яка відповідає за 

феромагнетизм у таких перовскітних структурах, внаслідок хімічних заміщень 

іонами Nd3+ іонів La3+ у підґратці лантану La, що і призводить до зменшення 

магнітних параметрів (зокрема, MS, TC та ін.) для МНЧ серії LaNdx. Тоді як, у 

основі чітко вираженої більш немонотонної зміни TC(х) при 1073 К можуть 

лежати механізми залежності величини кисневої нестехіометрії від концентрації 

x(Nd) при таких температурах або наявність дефектів. 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Залежність температури Кюрі TC від концентрації 

заміщень неодимом x(Nd) для МНЧ серії LaNdx, синтезованих при 1073 К та 

1573 К. На вставках показані характерні температурні залежності квадрата 

нормованої намагніченості m = M(T, H = 5 кЕ)/M(110 К, H = 5 кЕ) для МНЧ 

з хімічним складом х = 0 та х = 0,04 
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4.2.3. Теплові характеристики у змінному магнітному полі 

Для дослідження теплової ефективності МНЧ серії LaNdx магнітні рідини на 

їх основі і водному розчину агарози були приготовані та поміщені у змінне 

магнітне поле. Залежності температури нагрівання відповідних рідин Tfluid від 

часу τ перебування у полі з наперед заданими, фіксованими параметрами Hmax та 

f дали можливість визначити експериментальні значення втрат SLP. 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Залежності величин енергетичних втрат SLP від 

концентрації заміщень неодимом x(Nd) для МНЧ серії LaNdx, синтезованих 

при 1073 К та 1573 К. На вставках показані характерні залежності 

температури нагрівання Tfluid від часу перебування τ у змінному магнітному 

полі для магнітних рідин на основі МНЧ з хімічним складом х = 0 та х = 0,04

 

Характерні залежності Tfluid(τ) для магнітних рідин на основі наночастинок 

серії LaNdx з хімічним складом х = 0 та х = 0,04 показані на вставках до рис. 4.13. 

Вимірювання проводилися у магнітному полі з амплітудою Hmax = 9,3 кА·м-1 (або 

~117 Е) та частотою f = 300 кГц. З отриманих результатів випливає, що всі зразки 
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ефективно нагрівалися під дію змінного магнітного поля. Однак, ефективність 

тепловиділення для даних структур заміщених манганітів зменшувалась із 

збільшенням вмісту неодиму x(Nd). 

На рис. 4.13 приведені значення енергетичних втрат SLP, отримані із 

проведених калориметричних вимірювань та відповідних залежностей Tfluid(τ). 

Слід зауважити, що користуючись ідеєю реалізації TC як термостатичного 

перемикача для манганітів, застосування МНЧ серії LaNdx дозволяє забезпечити 

нагрівання тільки до деякої постійної температури (температура насичення TS).  

З іншого боку, для досліджених у нашій роботі [4] зразків була відмічена 

одна важлива особливість, яка привертає до себе значну увагу: значення SLP для 

наночастинок, синтезованих при нижчій температурі 1073 К, більші порівняно з 

відповідними SLP для зразків, отриманих при 1573 К. Дані, приведені на 

вставках до рис. 4.12, дозволяють пояснити цей результат. Звідки випливає, що 

коерцитивне поле НС для МНЧ першої серії (1073 К), перевищує відповідне НС 

для другої (1573 К) (див. на рис. 4.12, що масштаб для Н складає ~ 10 Е). Тоді як, 

намагніченості у області слабких полів для обох серій зразків майже не 

відрізняються (див. на рис. 4.12, що масштаб для M складає ~ 1 е.м.о./г). Як 

наслідок, враховуючи гістерезисний механізм втрат як домінантний для структур 

манганітів, площа відповідних петель гістерезису для першої серії МНЧ (1073 К) 

буде більшою, ніж для другої (1573 К). Тоді, оскільки величини SLP пропорційні 

площам петель гістерезису [92], їх значення виявляються більшими у зразках, 

синтезованих при нижчій температурі 1073 К. 

Як можна побачити із даних на вставках до рис. 4.14, після різкого 

початкового зростання, зміна Tfluid з часом τ стає повільнішою і у кінцевому 

підсумку величиниа Tfluid виходить на насичення. Температура насичення TS 

зменшується із збільшенням концентрації неодиму у обох серіях структур LaNdx. 

На рис. 4.14 приведені результати порівняння величин TC та TS для МНЧ 

заміщених манганітів LaNdx, синтезованих при різних температурах. Звідки 

випливає, що характер зміни залежностей TC(х) близький до TS(х). З іншого боку, 

значення TS, хоча і  близькі, однак ніколи не перевищують відповідні TC. Останнє 
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означає, що теплообмін з оточуючим середовищем відіграє значну роль, що 

обов’язково слід враховувати при моделюванні поведінки таких ансамблів 

наночастинок або використанні їх при проведенні експериментів із живими 

об’єктами у реальних умовах. 

 

 

4.3. Висновки до розділу 4 

Таким чином, на основі проведених комплексних досліджень, можна 

зробити висновок, що на структурні і магнітні влативості ансамблів МНЧ 

заміщених манганітів La0,7–x(Nd, Sm)xSr0,3MnO3 (x = 0÷0,08), а також на їх 

тепловою ефективність, можна ефективно впливати хімічними заміщеннями x 

у підґратці La. Результати квазістатичних магнітних досліджень показали, що 

заміщення La3+ іонами Nd3+ більш «плавно» зменшує температуру Кюрі зі 

збільшенням x, у порівнянні із заміщенням іонами Sm3+. Отримана тенденція 

гарно узгоджується з тим, що обмінна взаємодія, яка відповідає за 

феромагнетизм у перовскітних структурах, дуже чутлива до локальних 

деформацій ґратки: так, різниця у катіоних радіусах Nd3+ та La3+ менша, ніж 

катіонами Sm3+ та La3+, що й пояснює отримані більш «плавні» зміни у випадку 

заміщень Nd3+. Такий «плавний» контроль TC дозволяє з високою точністю 

контролювати зсув максимальної температури нагрівання TS , яка залежить від 

TC, у необхідний для МГТ діапазон (43–45 °С). За рахунок описаного 

прецензійного вибору TC, досліджуванні МНЧки манганітів виступають в 

якості надзвичайно перспективних індукторів тепла. 

Окрім залежності від хімічних домішок, досліджувані МНЧ 

характеризуються високою чутливістю кристалографічних та магнітних 

параметрів до умов синтезу, зокрема температури теплової обробки. На 

прикладі МНЧ La0,7–xNdxSr0,3MnO3  (х = 0÷0,1), синтезованих при 1073 К та 

1573 К, виявлені наступні особливості. Так, для наночастинок, відпалених при 

1573 К, виявлено, що структурні і магнітні властивості змінюються монотонно 
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в залежності від вмісту Nd, що пояснюється збільшенням величини локальних 

деформацій у кристалічній ґратці перовскіту в результаті хімічних заміщень 

іонів La3+ іонами Nd3+. В свою чергу, наночастинки, синтезовані при 1073 К, 

також проявляють тенденцію до зменшення кристалографічних та магнітних 

параметрів із збільшенням концентрації Nd, однак суттєва різниця полягає у 

чітко вираженому немонотонному характері такої залежності. Можливою 

причиною цьому може бути виникнення різних дефектів у структурі 

заміщених манганітів при достатньо низьких температур відпалу (≤ 1000 К).  
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РОЗДІЛ 5 

 КРИТИЧНИЙ РОЗМІР ОДНОДОМЕНОСТІ МАГНІТНИХ 

НАНОЧАСТИНОК ТА ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ РЕАЛЬНИХ АНСАМБЛІВ  

У цьому розділі детально аналізуються різні підходи до оцінки критичного 

розміру переходу феромагнетика в однодоменний стан (dcr). Обгрунтовується 

розроблений підхід, який дає результати, близькі до отриманих 

експериментально, окреслюються умови і область застосування такого підходу, 

виконується оцінка dcr для різних матеріалів, різної форми і різних видів 

магнітної анізотропії. Обговорюються результати чисельного моделювання 

магнітної поведінки ансамблів наночастинок заміщених манганітів 

La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3, яке дозволило проаналізувати температурну поведінку їх 

магнітних характеристик з урахуванням розкиду за розмірами і параметрами 

наночастинок.  

 

 

5.1. Критичний розмір переходу феромагнетика в однодоменний стан  

Як було зазначено вище, однією із жорстких вимог, яким мають 

задовольняти МНЧ як індуктори тепла для МГТ, є необхідність перебування 

наночастинок в магнітно-однодоменному стані. Як наслідок, для детального 

контролю та прогнозування властивостей МНЧ бажано мати відносно прості 

критерії, які дадуть змогу оцінити критичний розмір dcr, нижче якого МНЧ буде 

перебувати в однодоменному стані. У літературі можна знайти різні підходи до 

визначення dcr, при цьому кожен з них має чітко окреслену область 

застосовності. Тому при використанні кожного підходу слід обов’язково 

контролювати виконання критерію застосовності. Насправді ж у багатьох 

роботах [55], [61]–[64] ця вимога або повністю ігнорується, або застосовується 

некоректно. Також нерідко зустрічається використання неточних формул, 
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зокрема при переході із системи СІ в СГС, або формул, отриманих із помилкових 

припущень [52], [55], [61]–[65]. У випадках, коли феромагнетик є магнітом’яким 

чи магнітожорстким, оцінка dcr вимагає різних підходів, однак у роботах [52], 

[55], [62], [63], [67] цей аспект ігнорується. 

Також для детального аналізу практичних результатів виникає необхідність 

розглянути, як зміниться формула для визначення dcr, якщо форма МНЧ буде 

відрізнятися від ідеальної сферичної (така ситуація важлива для розуміння 

результатів робіт [62], [66], [69], [71]). Крім того, слід враховувати можливості 

реалізації як одноосної [19], [23], [55], [62], так і кубічної ефективної анізотропії 

магнетиків [62], [67], [69], [71].  

Зважаючи на приведені міркування та на необхідність реалізації 

експериментів із біологічними об’єктами, встановлення прозорості у питаннях, 

пов’язаних з оцінкою параметра dcr, є дуже важливим завданням, яке дозволить 

використати МНЧ відповідних матеріалів у якості індукторів МГТ. Таким чином, 

мета нашої роботи [6] полягала у з’ясуванні того, що однозначно слід розуміти 

під критичним розміром однодоменності dcr, аналізі та уточненні критеріїв 

застосовності тих чи інших підходів до визначення dcr, узагальненні їх для 

випадків магнетиків з різними видами анізотропії та для частинок еліптичної 

форми, а також впорядкуванні та систематизації даних щодо магнітних 

параметрів найбільш поширених феромагнітних матеріалів.  

 

5.1.1. Обмінна довжина та параметр магнітної жорсткості 

Відомо, що при зменшенні розмірів магнетика нижче dcr він не обов’язково 

переходить із багатодоменного у однодоменний стан, а за певних умов у ньому 

може реалізуватися перехідний «вортексний» стан (із замкнутим магнітним 

потоком) [62], [63], [67], [71]. Ключову роль у послідовності таких магнітних 

переходів відіграє енергетичний баланс між взаємодіями, притаманними 

феромагнетику (магнітостатичною, обмінною, анізотропією, зеєманівською та ін.). 

Для характеристики співвідношення відповідних енергій зручно ввести такі 
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допоміжні магнітні параметри, як параметр магнітної жорсткості κ та обмінну 

довжину lex.  

Для цього розглянемо вільну енергію феромагнетика у одиницях приведеної 

намагніченості m = M/MS: 

 

 СІ 2 0
1 0( ) ( ) d ,

2tot a S Sd
V

E A K e M M V
 




         m m H m H  (5.1)  

 СГС
1

2 ( )
1( ) d ,
2tot a S Sd

V

A K eE M M V



        m m H m H  (5.1ʹ)  

 

де M – вектор намагніченості, K1 – константа ефективної анізотропії (одноосної 

[52], [62] або коефіцієнт при першому члені у розкладі кубічної анізотропії [52], 

[62], [65]), θ – кут між намагніченістю і заданою віссю, Hd – поле 

розмагнічування, H – зовнішнє магнітне поле та А – константа обмінної 

жорсткості, яка визначає густину обмінної енергії магнетика ex ( 2( )ex A  m , 

де для кубічної кристалічної гратки  A =  (n S2)/a [52] (тут,  – обмінний 

інтеграл, S – спін, а – постійна ґратки)). 

Деякі важливі магнітні параметри можна виокремити безпосередньо із 

виразів (5.1) та (5.1ʹ). Для цього помножимо та поділимо всі члени у (5.1) на 

2/(μ0MS
2) або у (5.1ʹ) на 2/(4πMS

2): 

  

СІ
2

20 1
2 2

0 0

2 2 1 2
( ) ( ) d ,

2
S

tot a d
S S S SV

M A K
E e V

M M M M
 

 
 
 
 

         m m mH H

2
СГС 2 1

2 2

4 2 2 1 2
( ) ( ) d ,

2 4 4 4 4
S

a d
S S S S

tot
V

πM A K
e V

πM πM πM πM
E  

 
    


    m m mH H  

 

звідки з коефіцієнтів при перших та других членах отримуємо наступні вирази 

для параметрів магнітної жорсткості κ та обмінної довжини lex: 
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 1 1
2 2

0

2 2
, (СІ) та , (СГС)

4S S

K K
κ κ

M πM
   (5.2)  

 

 

 2 2
0

2 2
, (СІ) та (СГС)

4
,ex ex

S S

A A
l l

M πM
   (5.3)  

 

де K1 – константа ефективної анізотропії, А – константа обмінної жорсткості, μ0 

= 4π·10-7 Гн/м – магнітна постійна, MS – намагніченість насичення. З виразів (5.2) 

та (5.3) випливає, що параметри κ та lex показують те, наскільки сильним чи 

слабким є вклад від енергії анізотропії або обмінної енергії, порівняно із вкладом 

від магнітостатичної енергії відповідно. 

В залежності від величини параметра κ розрізняють магнітом’які 

(наприклад, κ << 1) та магнітожорсткі (к  1) матеріали [62], для яких 

послідовність магнітних конфігурацій реалізується по-різному. У першому 

випадку зі збільшенням розміру вище певного критичного значення dcr0 магнетик 

спочатку переходить у «вортексний» стан і лише при подальшому збільшенні 

розміру вище dcr1 (dcr1 > dcr0) він переходить у багатодоменний стан (рис. 5.1,а). 

У випадку магнітожорстких матеріалів перехідний «вортексний» стан не 

прослідковується (рис. 5.1,б), тобто зі збільшенням розміру вище критичного dcr2 

(dcr2 ≠ dcr0) магнетик одразу переходить у багатодоменний стан. Для коректного 

застосування різних підходів для визначення відповідних dcr необхідно також 

врахувати, що ефективна магнітна анізотропія може бути як одноосною, так і 

кубічною. Як наслідок, можливі дві моделі багатодоменного стану – 

дводоменний стан (одноосна анізотропія) та чотиридомениий стан (кубічна), як 

показано на рис. 5.1. 
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(а) 

 

 

(б) 

 

 

Рисунок 5.1 – Можливі магнітні конфігурації в залежності від розмірів 

сферичних МНЧ у випадку (а) магнітом’яких та (б) магнітожорстких 

матеріалів. Враховуючи можливість реалізації як одноосної, так і кубічної 

магнітної анізотропії, при переході через критичний розмір dcr1 (або dcr2) 

показані відповідні моделі дводоменного та чотиридоменного станів 

 

 



106 
 

5.1.2. Оціночні підходи до визначення величини критичного розміру 

однодоменного стану 

Один із найпростіших оціночних підходів до встановлення величини dcr, 

який базується на складанні енергетичного балансу для станів з однорідним 

(однодоменним) і неоднорідним розподілом магнітних моментів («вортексним» 

або дводоменним/ чотиридоменним), був викладений Кіттелем [67]. Нижче 

будуть стисло приведені основні співвідношення та міркування, використані у 

нашій роботі [68] для оцінки величин dcr0 та dcr2 у підході Кіттеля та критерію 

застосовності даного підходу, який сам Кіттель у своїх роботах [67], [70] опускає. 

Для цього розглянемо сферичну МНЧ з одноосною анізотропією K1. Тоді, 

критерієм застосовності оціночного підходу Кіттеля є виконання одної із двох 

нерівностей: κ < 0,3334 – магнітом’який або κ  0,3334 – магнітожорсткий 

матеріали. Цю оцінку можна отримати, враховуючи, що параметр κ (5.2) показує 

співвідношення від внесків енергії анізотропії та магнітостатичної енергії, 

помножене на 2, тобто для сферичної частинки з відповідними енергіями 

рівними Еa = K1V та Ems = (1/6)·μ0MS
2V, κ = 2Еa/Ems = 2/6 = 0, 3334.  

Виходячи із приведених на рис. 5.2,а можливих магнітних конфігурацій, 

критичний розмір dcr0 (переходу з «вортексного» у однодоменний стан) для 

магнітом’якого магнетика знаходиться з балансу між магнітостатичною 

енергією у однодоменному стані: 

 

 
3

2
0

1 4
(1) ,

6 3 8ms S
d

E M π   (5.4)  

 

та вортексною (обмінною) енергією Ev.   

Для розрахунку енергії Ev сферичну частинку радіусом R (d = 2·R) розділимо 

умовно на циліндри радіусом r, у кожному з яких магнітні моменти мають 

однакову проекцію на вісь симетрії (рис. 5.2,а). Аналогічно, можна кожен з таких 

циліндрів представити у вигляді (2/а)·(R2 – r2)1/2 круглих кілець радіусом r (рис. 

5.2,б). Тоді, у кожному такому кільці буде 2πr/a магнітних моментів. Оскільки 



107 
 

при повному проходженні одного кільця відбувається поворот моментів на 2π, 

кут φij між сусідніми моментами складає φij = а/r. З врахуванням малості кутів φij 

та S = 1, отримуємо обмінну енергію для кільця та циліндра ωring = 2π ·a/r та ωcyl 

= 4π · (R2 – r2)1/2 /r. Таким чином, для густини енергії ωv маємо: 

 

 
2 2 1 24 ( )

,
R

a

R r
dr

a r
    v  (5.5)  

                               

де інтегрування проводиться не від 0, а від найменшого можливого розміру 

кілець розбиття – постійної кристалічної ґратки а. 

 

(а) 

 

(б) 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Допоміжні побудови для розрахунку густини обмінної 

енергії ωv частинки у вортексному стані 

 

Позначивши константу обмінної жорсткості A через  /a та виконуючи 

прості математичні перетворення: 
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dr R a R R R

r a a
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можна отримати для густини енергії ωv: 

  

 2

3 2
1 .ln{ }A R

R a
   v  (5.6) 

 

Виходячи з формул (5.4) та (5.6) та проводячи аналогічні викладки у системі 

СГС, для критичного розміру однодоменності dcr0 сферичної МНЧ отримуємо 

наступні трансцендентні рівняння: 

 

 СІ СГС0 0
0 02 2

0

72 72
1 та 1 ,

4
ln lncr cr

cr cr
S S

d dA A
d d

M a πM a
   
      

       (5.7)  

 

або, перепозначивши через параметр обмінної довжини lex (5.3), взятий у 

відповідній системі одиниць 

 

 0
2 0 , ( 0,3334).36 1lncr

cr
ex κ

d
d l

a
    

    (5.8)  

 

По аналогії критичний розмір dcr2 (переходу з дводоменного у 

однодоменний стан) для магнітожорсткого магнетика знаходиться з балансу між 

енергією (5.4) та енергією у дводоменному стані, яка складається з 

магнітостатичної та енергії доменних стінок:  

 

 
3 2

2
0 0

1 4
(2) ,

6 3 8 4ms Sdw
d d

E E M π π         (5.9)  

 

де σ0 = 4(АK1)1/2 – поверхнева енергія стінки Блоха [52], [62], [63] та  – так 

званий «понижуючий» параметр (див. [67]; зазвичай  = 1/2), який показує, у 

скільки разів зменшилась магнітостатична енергія при переході з однодоменного 
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стану в дводоменний. У літературі можна знайти більш точне значення для 

понижуючого параметра  у випадку сферичних частинок  = 0,472. 

 Тоді, на основі формул (5.4) та (5.9) для критичного розміру 

однодоменності dcr2 сферичної МНЧ отримуємо наступні вирази:   

 

 
1/2 1/2

СІ СГС1 1
2 22 2

0

та
72( ) 72( )

,
4cr cr

S S

AK AK
d d

M πM
   (5.10)  

 

або, перепозначивши через параметри магнітної жорсткості κ (5.2) та обмінної 

довжини lex (5.3), взяті у відповідних системах одиниць 

 

 2 , ( 0,3334).36 excr κd l κ    (5.11)  

 

У літературі замість коефіцієнта 72 у формулах (5.7) та (5.10) часто можна 

зустріти коефіцієнт 18 (див., наприклад, [61], [63], [64], [105]). Це зумовлює 

низку розходжень між експериментальними та розрахованими критичними 

розмірами [19], [61], [62].  

Із експериментів відомо, що у більшості випадків ефективна магнітна 

анізотропія МНЧ є одноосною з енергією Ea = K1·sin2θ (де θ – кут між напрямком 

магнітного моменту і легкою віссю) незалежно від того, якими є симетрія 

кристалічної ґратки та внески від анізотропії форми, деформацій та поверхні 

[19], [23], [61], [105]. Однак, приведені вище розрахунки для критичних розмірів 

dcr можна узагальнити і на випадок кубічної анізотропії з енергією типу Ea = K1· 

(α1
2 α2

2 + α2
2α3

2 + α3
2α1

2) + K2·α1
2α2

2α3
2 + ... (тут, α1, α2, α3 – направляючі косинуси 

намагніченості МНЧ) [17]. Виконуючи аналогічні розрахунки до приведених при 

виведенні формули (5.10) та вважаючи, що при переході у чотиридоменний стан 

магнітостатична енергія майже не вносить свого вкладу у енергетичний баланс, 

а енергія доменних стінок збільшується вдвічі, у випадку сферичної МНЧ з 



110 
 

кубічною анізотропією отримуємо для критичного розміру dcr2 вирази (5.10) – 

(5.11). 

По аналогії до попередніх викладок приведений аналіз для знаходження 

величин dcr0 та dcr2 можна узагальнити і на випадок еліптичної частинки:  

 

СІ СГС0 0
0 02 2

0

та
2 26 6

1 1
4

ln ln ,cr cr
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   (5.12) 
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,cr cr
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d d

N M N M   
 

     
 (5.13) 

     

де rcr0 (r – коротка  піввісь еліпсоїда, d = 2rcr0), Nb – фактор розмагнічування 

вздовж довгої осі еліпсоїда b. Підставляючи у формули (5.12) – (5.13) замість Nb 

значення 1/3 (СІ) або 4π/3 (СГС), отримуємо граничні вирази (5.7) та (5.10) для 

сферичних МНЧ.  

 

5.1.3. Строгий підхід Брауна 

Зазвичай, враховуючи простоту та зрозумілість наведеного оціночного 

підходу, у літературі часто використовують його для оцінки значення dcr [61], 

[62], [105]. Однак, нерідко виявляється, що отримані таким чином теоретичні та 

експериментальні значення критичних розмірів відрізняються на порядки (див. 

табл. 5.1, а також [38], [61], [62]). Тому, необхідно розглянути інші можливі 

підходи, зокрема у нашій роботі [6] показаний ще один підхід, який прийнято 

називати строгим методом Брауна [68], [69], [71]. Останній метод вважають 

строгим, оскільки, на відміну від наведеного оціночного, в ньому точно (жодний 

«понижуючий» параметр  не вводиться) розраховуються внески від взаємодій 

у енергетичний балансу. Зважаючи на складність необхідних викладок та оцінок, 

нижче будуть наведені тільки кінцеві вирази для характерних розмірів dcr0 та dcr1 

(для магнітом’яких матеріалів), а також для dcr2 (магнітожорстких), отримані у 

підході Брауна, а їх деталі можна знайти у додатку В нашої роботи [6]. 
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Слід зазначити, що під критерієм застосовності такого підходу розуміється 

виконання одної з двох умов: κ < 0,3253 – для магнітом’яких або κ  0,3253 – для 

магнітожорстких матеріалів; тоді, співвідношення κ = 0,3253, згідно з Брауном, 

задає критичну умову для параметра κ, яка відповідає переходу від 

магнітом’яких до магнітожорстких матеріалів. Однак, наведений числовий 

критерій κ = 0,3253 дещо відрізняється від значення, яке приводить сам Браун у 

своїх роботах [68], [69], а саме κ = 0,3536 або K1 </ 0,1768·μ0MS
2. Основні 

міркування, які дозволили уточнити критерій Брауна та прийти до результату 

0,3253 також приведені у додатку В нашої роботи [6]. 

Таким чином, для випадку сферичних МНЧ, які характеризуються 

одноосною анізотропією K1, у підході Брауна можна отримати наступний вираз 

для критичного розміру dcr0: 
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      (5.14)  

 

Критичний розмір переходу з «вортексного» стану у багатодоменний dcr1 

становить: 
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 (5.15)  

 

Для магнітожорстких матеріалів, критичний розмір dcr2 переходу з 

однодоменного у багатодоменний стан складає: 
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  (5.16ʹ) 

   

де вводиться чисельний коефіцієнт σ, рівний σ = 0,785398. 

Перепозначивши через параметри магнітної жорсткості κ (5.2) та обмінної 

довжини lex (5.3), відповідні критичні розміри dcr0, dcr1, dcr2 рівні: 

 

 0 , ( 0,3253);7,211 excr κd l    (5.17) 
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 1/2

2 , ( 0,3253).
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π κ
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 (5.19)  

 

У випадку магнетиків із кубічною анізотропією загальний вигляд формул 

для dcr0, dcr1 та dcr2 у підході Брауна не зміниться, тільки замість константи K1 у 

виразах (5.15) – (5.16ʹ) необхідно взяти коефіцієнт при першому члені у розкладі 

енергії кубічної анізотропії [52]. Крім того, аналогічні міркування (деталі див. у 

нашій роботі [6]) дозволяють оцінити вираз для критичного розміру dcr0 (dcr0 = 

2rcr0) для випадку еліптичних МНЧ з магнітом’якого матеріалу як: 
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q      (5.20) 

 

де Nr – фактор розмагнічування вздовж короткої осі еліпсоїда r. Коефіцієнт q1 

пробігає значення від 1,84 (для випадку нескінченно витягнутого циліндра) до 

2,08 (випадок сферичної частинки). 

Визначимо критичний розмір однодоменності на прикладі структури 

манганіту La0,75Sr0,25MnO3 як одного із кращих кандидатів для МГТ та порівняємо 
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отримані за методами Кіттеля та Брауна результати, дотримуючись відповідних 

критеріїв застосування даних підходів. 

Для цього оцінимо спочатку величину параметра магнітної жорсткості κ 

(5.2), визначивши попередньо параметри K1 та MS. Намагніченість насичення MS 

для даної структури можна оцінити наступним чином: 
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    (5.21)  

 

де NA = 6,022·1023 моль-1 – число Авогадро,  μB = 0,9274·10-20 ерг/Гс (або 0,9274· 

10-20 е.м.о.) – магнетон Бора, μ – молярна маса структури та ρ – її густина. 

Намагніченість Mx структури x = La0,75Sr0,25MnO3 (LSMO), яка припадає на одну 

формульну одиницю (f.u.), та молярну масу можна розрахувати як: 

 

B
B BLSMO 0,75 4 0,25 3 3,75

. .
,M

f u
        (5.22) 

 

Враховуючи те, що молярна маса μ = 229, 25 г/моль, густина LSMO  ρ = 

6,4 г/см3 [23], а константа анізотропії K1 = 105 ерг/см3 [61], та використовуючи 

формули (5.21), (5.22) і (5.2) оцінимо параметри MS та κ для даної структури: 

 

 35584
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звідки κ = 0,0466 < 0,3334 (критерій Кіттеля), або κ = 0,0466 < 0,3253 (критерій 

Брауна). Як наслідок, структуру LSMO можна віднести до магнітом’яких 

матеріалів, а до розрахунку критичного розміру dcr0 необхідно застосувати 

формули (5.9) (у підході Кіттеля) та (5.14) (у підході Брауна). Однак, у зазначені 

формули входять ще невідомі нам параметри, такі як константа обмінної 

жорсткості A = nS2/a і постійна кристалічної ґратки a. 

Оцінимо величину обмінного інтегралу  , використовуючи його зв’язок із 

температурою Кюрі TC [52], [66]: 

 

 
( 1)

,
3C

B

qJ J
T

k
   (5.25)  

 

де q – число найближчих сусідів (для кубічної ґратки манганіту q = 6), kB = 

1,38·10-16 ерг/К – константа Больцмана, а J – квантове число повного моменту 

імпульсу, яке для даної структури манганіту можна визначити як: 
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Враховуючи співвідношення (5.25), (5.26) та величини параметрів TC  = 340 

К і a = 5,5·10-8/ 2  ≈ 3,9·10-8 см для LSMO, константа обмінної жорсткості A 

складає: 
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ерг / см  (5.27)  

 

Таким чином, використовуючи знайдені параметри MS (5.23) та A (5.27), 

згідно з підходами Кіттеля і Брауна для dcr0 отримуємо відповідно значення 59,5 

нм та 30,8 нм (див. табл. 5.1). По аналогії можна визначити критичні розміри 

однодоменності dcr0 і для інших структур, наприклад лантан-заміщеного 
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манганіту La0,7Sr0,3MnO3 або феритових шпінелей (Ni, Сo, Mn, Fe)Fe2O4, 

відповідні результати для яких показані у табл. 5.1. Деталі вказаних розрахунків 

також можна знайти у додатку Г нашої роботи [6].  

Слід зауважити, що у магнетизмі існує ще один підхід до знаходження 

величини критичних розмірів. Так, у першому наближенні, критичний розмір 

однодоменності dcr0 або dcr2 можна порівняти з товщиною доменної стінки Блоха 

δ0 = π(А/K1)1/2 (тут, K1 - константа ефективної анізотропії, аналогічна до 

міркувань, використаних при розгляді (5.1) та (5.1ʹ)). Як наслідок, параметри 

магнітом’яких та магнітожорстких магнетиків мають задовольняти відповідним 

вимогам: dcr0 << δ0 або dcr2 >> δ0 [62], [65]. 

 

5.1.4. Оцінка розміру однодоменності для найбільш поширених 

феромагнітних матеріалів 

Використовуючи формули (5.2), (5.3), (5.8), (5.11), (5.17) та (5.19), для 

найбільш поширених феромагнетиків нами були розраховані параметри lex, κ, dcr0 

та dcr2 (див. табл. 5.1), останні два з яких можна порівняти з приведеними 

величинами δ0 у кожному випадку. Величини dcr0 та dcr2 були визначені на основі 

літературних даних (зокрема, для параметрів MS, K1, A), а також з власних 

теоретичних оцінок для матеріалів, які є найкращими кандидатами у магнітній 

гіпертермії [1], [23], [43], а саме: лантан-заміщених манганітів ((La,Sr)MnO3) та 

феритових шпінелей (AFe2O4) (деталі див. у додатку Г нашої роботи [6]). У 

випадку останніх феромагнетиків для того, щоб отримати MS в емо·см-3, було 

враховано густину ρ(La,Sr)MnO3 ≈ 6,4 г·см-3 [23] та ρAFe2O4 ≈ 5,2 г·см-3 [40], [52].   

Перше, на що слід звернути увагу, – з  даних, наведених у табл. 5.1 випливає, 

що результати оціночного та строгого підходів до знаходження критичних 

розмірів можуть сильно відрізнятися (в деяких випадках – на порядок величини). 

Порівняння з експериментальними даними для деяких матеріалів, зокрема Fe3O4, 

La0,7Sr0,3MnO3 та NiFe2O4 (див. табл. 5.1), в свою чергу, свідчить про те, що для 

знаходження критичних розмірів слід застосовувати саме строгий підхід Брауна. 

Можливі відмінності у результатах для Fe, наприклад, пов’язані з тим, що для 
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теоретичних розрахунків були використані дані об’ємних зразків. На користь 

використання строгого підходу Брауна вказує і те, що дані, отримані за цим 

методом, добре узгоджуються з результатами альтернативного підходу 

(порівняння з δ0), тоді як результати оціночного підходу нерідко відрізняються від 

δ0, зокрема для La0,7Sr0,3MnO3, Fe3O4 та NiFe2O4. 

Крім того, аналізуючи дані з табл. 5.1, бачимо, що підхід на основі порівняння 

з δ0, залишається справедливим не тільки для магнетиків, які характеризуються 

одноосною ефективною магнітною анізотропією, але й, наприклад, для випадку 

кубічної анізотропії він також дає правильний результат. Застосування підходу, в 

якому критичний розмір порівнюється з δ0, для випадку матеріалів з кубічною 

анізотропією (наприклад, заліза) вперше показав Кіттель у своїй роботі [67]. 

Проте, він отримав неправильний результат, оскільки не оцінював величину 

анізотропії за критерієм κ </ 0,3334, наведеним вище для такого підходу. Таким 

чином, для правильного розрахунку критичних розмірів dcr0, dcr1 та dcr2 можна 

використовувати як строгий підхід Брауна (формули (5.14) – (5.16ʹ)) з 

обов’язковою перевіркою критерію його застосовності до відповідного класу 

матеріалів, так і альтернативний підхід, якщо відомі параметри K1 та A, необхідні 

для розрахунку товщини доменної стінки. 

 

 

   



Таблиця 5.1 – Магнітостатичні параметри lex і κ, а також критичні розміри однодоменності dcr0 (для магнітом’яких 

матеріалів) та dcr2 (для магнітожорстких матеріалів) для сферичних МНЧ найбільш поширених феромагнетиків. Приведені 

значення MS, K1, A та деяких інших мікромагнітних параметрів, отримані при 300 K. Для деяких матеріалів наведені 

порівняння розрахованих dcr0 та dcr2 з отриманими експериментально. Використані позначення: * – магнітом’який та ** – 

магнітожорсткий матеріали; Р – власний розрахунок  
 

Магн. 

матеріал 

MS,    

е.м.о./см3 

K1, 

ерг/см3 

A, 

ерг/см 
κ 

lex, 

нм 

δ0, 

нм 

dcr0, 

нм 

dcr2, 

нм 

dcr0, 

нм 

dcr2, 

нм 

dcr, 

нм 

Підхід Кіттеля Підхід Брауна Експ.

bcc Fe* 1700 0,48·106 0,3·10-6 0,0265 1,29 24,8 15,5 ---- 9,3 ---- 27,5 

hcp Сo** 1400 5·106 1,8·10-6 0,4062 3,82 18,8 ---- 87,7 ---- 404  

fcc Ni* 482 -3,4·104 1·10-6 0,0233 8,28 170,4 122,8 ---- 59,7 ----  

CoPt** 810 49·106 1·10-6 11,892 4,93 4,49 ---- 612 ---- 1072  

Ni0,8Fe0,2  

(Py)* 
800 0,03·106 1,3·10-6 0,0007 5,69 689 81,5 ---- 41 ----  

MnBi** 598 9·106 1·10-6 4,0076 6,67 10,5 ---- 481 ---- 1001  
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Fe3O4
* 

 

 

480 -1,3·105 0,7·10-6 0,0898 6,95 72,9 102 ---- 50,1 ---- 60  

504,5 -1,2·105 6,6·10-7 0,0751 6,44 73,9 93,4 ---- 46,5 ---- 41,6 

NiFe2O4
* 249,3 0,68·105 5·10-7 0,1742 11,4 85,4 173 ---- 81,8 ---- 70  

СоFe2O4
** 377,1 18·105 5,6·10-7 2,0146 7,88 17,4 ---- 403 ---- 1005 

128  
MnFe2O4

* 561,8 -0,3·105 0,8·10-7 0,0126 1,96 54,8 25 ---- 14,1 ---- 

La0,7Sr0,3 

MnO3
* 

374,1 0,54·105 1·10-6 0,0614 10,7 135 162 ---- 76,9 ---- 
26,6 

583,3 0,54·105 4,3·10-7 0,0468 4,28 62,2 59,7 ---- 30,8 ---- 

La0,75Sr0,25

MnO3
* 

584,6 1·105 3,9·10-7 0,0466 4,27 62,2 59,5 ---- 30,8 ---- 
 

 

 



 

5.2. Моделювання квазістатичних магнітних властивостей МНЧ 

заміщених манганітів та порівняння з експериментом 

Як було зауважено вище, дослідження для МНЧ заміщених манганітів 

показали, що найбільший внесок у їх теплову ефективність дають гістерезисні 

механізми [23], [38]. У цьому випадку величина втрат SLP визначається площею 

динамічної петлі магнітного гістерезису [19], яка насправді дуже сильно 

трансформується при зміні температури [21], [38]. Тому, з точки зору можливості 

забезпечення контрольованого нагрівання у МГТ, дуже важливо навчитись 

правильно враховувати вплив теплових процесів на магнітні параметри 

ансамблів МНЧ, від яких залежить величина SLP. Оскільки поля Hmax ~ 100 Е, 

які використовуються у МГТ, не можна вважати слабкими, порівняно з 

коерцитивною силою НС (десятки Е, див. вставку до рис. 5.3) синтезованих МНЧ, 

для коректного описання магнітної поведінки реальних ансамблів МНЧ 

манганітів залишається тільки чисельне моделювання. Зважаючи на це, у нашій 

роботі [5] була взята за основу модель дворівневого наближення (TLA) [19], [21], 

[38], [51], [88], яка дозволила врахувати вплив на процеси перемагнічування як 

термічно-активованих процесів (T), так і зовнішніх полів Hmax. Крім того, ще 

одним фактором на користь вибору моделі TLA є те, що вона немає обмежень по 

величині анізотропії.  

Таким чином, нами був проведений кількісний аналіз експериментальних 

залежностей M(H) при різних T для ансамблю МНЧ La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3 (серія 

L6S1), а також на основі TLA розроблена процедура, яка дозволила коректно 

врахувати вплив теплових ефектів на їх магнітні параметри та промоделювати 

відповідні M(H) та M(T) залежності.   Додатково також була проаналізована 

необхідність враховувати розкид за магнітними параметрами наночастинок для 

правильного узгодження результатів чисельних розрахунків та 

експериментальних даних. Чисельні розрахунки проводились з використанням 

програмного пакету Wolfram Mathematica.  
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Із всіх досліджених у наших попередніх роботах [3], [4] МНЧ заміщених 

манганітів у якості модельної системи була обрана саме серія L6S1, оскільки дані 

МНЧ проявляють типові властивості (гістерезис у слабких полях), характерні 

для більшості ансамблів заміщених манганітів, а також їх TC лежить у області 

кімнатної температури, а температура блокування Tb – в інтервалі 150–250 К. 

 

 

5.2.1. Результати структурних та морфологічних досліджень 

Рентгеноструктурний аналіз свідчить про отриманий однофазний 

кристалічний продукт для наночастинок серії L6S1 із деформованою 

перовскітною структурою (просторова група 3R c ). Морфологія синтезованих 

МНЧ була досліджена за допомогою ПЕМ, результати якої дозволили оцінити 

середній розмір частинок d ~ 40 нм (на вставці до рис. 5.3 показаний фрагмент 

ПЕМ зображення і діаграма розкиду МНЧ за розмірами). 

 

5.2.2. Квазістатичні властивості ансамбля МНЧ в залежності від 

температури  

Результати магнітометричих вимірювань, проведених в інтервалі 

температур T = 100–350 К, представлені на рис. 5.3. З отриманих даних випливає, 

що форма залежностей M(H) для ансамблю МНЧ серії L6S1  близька до 

характерної для суперпарамагнетиків, проте звертає на себе увагу наявність 

гістерезису (у слабких полях) аж до кімнатної температури. Крім того, не 

характерними для традиційних феромагнетиків є і сильно виражені зміни 

намагніченості у області парапроцесу (намагніченість не виходить на 

насичення). Коерцитивна сила зменшується з підвищенням температури від 

значення HC ≈ 100 Е при 105 К до HC ≈ 50 Е при 290 К. Поле «схлопування» 

прямої та зворотної гілок кривої M(H) також зменшується з підвищенням 

температури від значення ≈ 1000 Е при 105 К до ≈ 250 Е при 290 К. Перегин на 

температурній залежності намагніченості насичення, отриманої у полі 5 кЕ (див. 



121 
 

вставку до рис. 5.3), дозволяє оцінити температуру Кюрі ансамблю МНЧ L6S1: 

TC ~ 300 К. 

 

 

Рисунок 5.3 – Експериментальні криві намагнічування M(H) для 

ансамблю МНЧ серії L6S1, виміряні при різних температурах. На вставці 

зверху показаний фрагмент ПЕМ зображення та діаграма розкиду МНЧ 

розмірами. Знизу – температурна залежність намагніченості насичення у 

полі 5 кЕ 

 

Дані, приведені на рис. 5.3, дозволяють зробити кількісну оцінку магнітних 

параметрів середньостатистичної МНЧ в ансамблі L6S1, необхідних для 

подальшого чисельного моделювання їх магнітної та температурної поведінки. 

Враховуючи, що поверхневий шар реальних наночастинок зазвичай сильно 

структурно- і магнітно-розвпорядкований, було вибрано дещо менше ефективне 

значення діаметра МНЧ deff ~ 30 нм, порівняно з результатами ПЕМ. 

Використовуючи відоме співвідношення m = MS·ρ·V та значення густини ρ = 

6 г/см3, яке відповідає більшості манганітам з подібним хімічним складом, 
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отримуємо для магнітного моменту МНЧ m ~ 1·10-15 е.м.о. Ефективне поле 

одноосної анізотропії [62] для кожної  кривої M(H) вибиралося як поле 

«схлопування» прямої та зворотної гілок на відповідній залежності, наприклад 

для T = 105 К – Ha
eff ~ 1 кЕ. Для того, щоб перейти безпосередньо до отриманих 

згідно з моделлю TLA чисельних розрахунків залежностей M(H) та M(T), коротко 

розглянемо які основні допущення та параметри розкиду були використані для 

цього.   

 

5.2.3. Побудова робочої моделі на основі TLA (дворівневого наближення) 

Для ансамблю невзаємодіючих феромагнітних однодоменних МНЧ, які 

характеризуються намагніченістю насичення MS та об’ємом V, вільну енергію 

однієї наночастинки у зовнішньому магнітному полі можна звести до вигляду:    

 

 eff 2( , ) 0,5 sin cos( ),      H a HE mH mH  (5.28) 

  

де φH та θ – кути, які задають орієнтацію прикладеного магнітного поля Н та 

магнітного моменту наночастинки m (m = MS·V) відносно осі легкого 

намагнічування (вставка на рис. 5.4,а). Ефективне поле одноосної анізотропії 

Ha
eff, яке відповідає полю насичення наночастинки із зафіксованою віссю 

анізотропії [19], можна записати як Ha
eff = 2(Ku

eff·V)/m (де Ku
eff – ефективна 

константа одноосної анізотропії). Як буде показано нижче, саме такий вибір 

параметрів (m, Ha
eff) виявився найзручнішим з точки зору аналізу 

експериментальних даних. 

На рис. 5.4,а на основі рівняння (5.28) схематично представлений 

енергетичний профіль E(θ) в залежності від кута розкиду легких осей МНЧ. 

Звідки можна зробити висновок, що прикладання ненульового магнітного поля 

дуже сильно модифікує стан системи МНЧ, забезпечуючи перехід від 

можливості існування двох рівноцінних (при H = 0) до двох нерівноцінних (H < 

Hcr), або навіть тільки одного рівноважного мінімуму енергії (H = Hcr).  



123 
 

Модель TLA базується на припущенні, що у загальному випадку, коли 

система характеризується двома мінімумами енергії (тобто H < Hcr), при 

скінченній температурі T ≠ 0 можуть відбуватися термічно-активовані процеси 

перемагнічування, які змінюють заселеність станів системи. Ймовірності 

знаходження магнітних моментів МНЧ системи у першому або другому 

локальному мінімумах, очевидно, повинні залежати від висоти енергетичних 

бар’єрів між ними (ΔE1 та ΔE2, де ΔE1,2 = E3(θ3) – E1,2(θ1,2)) і температури T. У 

нашому випадку був обраний конкретний вигляд таких залежностей, оснований 

на класичному рівнянні розпаду: 

 

 1
1 2 1 1(1 ) , 

  

p

p p
t

  (5.29) 

 

де p1 та p2 = (1 – p1) – ймовірності знаходження системи у першому або другому 

локальному мінімумі, ν1 та ν2 – швидкості переходу із стану 2→1 та 1→2 

відповідно, які прийнято виражати рівними ν1,2 = ν01,2·exp(–ΔE1,2 / kBT) (де kB 

=1,38·10-16 Ерг/К – константа Больцмана, а ν01 = ν02 = ν0 ≡ 10 ГГц [19] – частота 

відповідних проб термічно-активованих перескоків m за одиницю часу). 

Тоді, знаючи заселеності двох рівнів, p1 та p2, магнітний момент ансамблю 

МНЧ можна знайти за допомогою наступного співвідношення: 

 

 1 1 1 2cos (1 )cos .  
S

M
p + p

M
  (5.30) 

 

Як наслідок, задавши часовý залежність прикладеного магнітного поля H(t) 

або температури T(t), яка сильно залежить від характерного часу проведення 

вимірювань τm, а також чисельно проінтегрувавши рівняння (5.29) та визначивши 

ймовірності заселення p1 та p2 у кожний момент часу, за формулою (5.30) можна 

змоделювати магнітні петлі гістерезису або температурні залежності 

намагніченості. Для чисельного розрахунку динамічних петель гістерезису або 
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високочастотних залежностей M(T) (коли τm ~ 10-9÷10-7 с) період коливання 

поля/температури приймається близьким до характерного часу термічної 

релаксації, тоді як для моделювання результатів квазістатичних вимірювань 

(коли τm ~ 100 с) поле/ температура вважаються постійними або такими, що дуже 

повільно змінюються впродовж часу τm.  

Розглядаючи температурну поведінку ансамблю МНЧ, необхідно відмітити 

два граничних випадки. Якщо система МНЧ знаходиться в повністю 

блокованому стані (T << Tb), її магнітний стан прийнято описувати теорією 

Стонера-Вольфарта [62], [66]. Якщо ж система МНЧ характеризується ідеальною 

суперпарамагнітною поведінкою (T >> Tb) [62], її магнітний стан описується 

класичною функцією Ланжевена: 

 

 
* *

*

B B

( ) cth ,
   

     
   S

M m H m H
L m

M k T k T
  (5.31) 

  

де m* – магнітний момент наночастинки у суперпарамагнітному стані [19]. Між 

цими двома граничними випадками знаходиться область застосування 

розглянутої вище TLA. 

 

5.2.4. Розрахунок польових залежностей намагніченості та порівняння з 

експериментальними даними 

На рис. 5.4,б–д наведені петлі гістерезису, чисельно змодельовані у рамках 

моделі TLA з використанням параметрів, отриманих із приведеної вище 

кількісної оцінки експериментальних залежностей M(H) серії L6S1: meff = 1·10-15 

е.м.о. і Ha
eff = 1 кЕ (див. рис. 5.3). Залежність M(H) на рис. 5.4,в отримана шляхом 

усереднення петель гістерезису, розрахованих для різних кутів орієнтації легких 

осей наночастинок по відношенню до прикладеного магнітного поля (окремі 

петлі при відповідних кутах показані на рис. 5.4,б). Усереднення проводилося з 

врахуванням однорідного просторового розподілу всіх можливих напрямків 
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легких осей. На рис. 5.4,г наведено порівняння усереднених за кутами φH 

залежностей M(H), змодельованих при різних температурах без врахування 

впливу теплових ефектів на обрані ключові магнітні параметри meff та Ha
eff 

ансамблю МНЧ. З отриманих результатів чисельних розрахунків можна зробити 

висновок, що підвищення температури приводить до значного зменшення 

коерцитивної сили та повного зникнення низькопольового гістерезису вже при 

300 К. Якісний аналіз з врахуванням температурної залежності для параметра 

meff (див. рис. 5.4,д) показує, що зникнення гістерезису у даному випадку 

відбувається при нижчих температурах (200 К). 

Змодельована за допомогою моделі TLA магнітна поведінка, показана на 

рис. 5.4,г та д, відповідає загальним закономірностям температурних змін у 

магнітних властивостях ансамблів МНЧ серії L6S1. Проте, нижче буде показано, 

що додаткове врахування розкиду за ключовими магнітними параметрами (meff 

та Ha
eff) може істотно модифікувати їхню поведінку. Як наслідок, правильне 

кількісне описання магнітної та температурної поведінки реальних ансамблів 

МНЧ може бути досягнуто тільки за умови коректної оцінки розкиду за 

відповідними магнітними параметрами наночастинок. 

Враховуючи попередні міркування, на рис. 5.5 показані різні аспекти 

аналізу отриманої експериментально при температурі 105 К польової залежності 

M(H) для ансамблю МНЧ серії L6S1. На рис. 5.5,а порівнюється 

експериментальна залежність M105(H) та розрахована чисельно за функцією 

Ланжевена L(m*) (5.31), де було використано значення m* = 5·10-17 е.м.о., 

підібране з міркувань найкращої відповідності петлі M105(H). Функція L(m*) 

коректно описує високопольову поведінку намагніченості (коли H > 1 кЕ), проте 

вона непридатна для опису магнітного гістерезису у області слабких полів (~ 100 

Е). Слід зауважити, що знайдене значення m* = 5·10-17 е.м.о. значно менше 

оціночного meff = 1·10-15 е.м.о., наведеного вище. 

На рис. 5.5,б приведено порівняння експериментальної залежності M105(H) з 

розрахованими у рамках моделі TLA. Розрахунок петель гістерезису MTLA(H) 

проводився з використанням оціночних параметрів (meff, Ha
eff), базуючись на 
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припущенні, що МНЧ зафіксовані та мають рівномірний просторовий розподіл 

орієнтації їх легких осей. Пунктирна і суцільна лінії на рис. 5.5,б відповідають 

змодельованим залежностям MTLA(H) з врахуванням та без розкиду за обраними 

параметрами m та Hа. Відповідні петлі MTLA(H) проявляють магнітний гістерезис, 

подібний до експериментального, з гарним узгодженням величини коерцитивної 

сили HC. Однак, значно відрізняються від експериментальних характерною 

поведінкою в області парапроцесу, а також за значеннями  залишкової 

намагніченості Mr та поля «схлопування» Ha
eff. Врахування розкиду за 

параметрами m і Hа не приводить до суттєвого зменшення величини Mr, проте 

коректний підбір ширини розкиду дозволяє «наблизити» до експериментального 

значення поля Ha
eff (пунктирна крива на рис. 5.5,б. 

Оскільки функція L(m*) досить добре описує високопольову поведінку, а 

модель TLA дає низькопольовий гістерезис, логічно припустити, що 

експериментальна залежність M105(H) представляє собою результат із двох 

вкладів у загальний магнітний сигнал. Останнє означає, що реальний ансамбль 

МНЧ повинен містити у собі два типи областей з різними магнітними 

властивостями: (1) анізотропні (AS) сильномагнітні, які відповідають за 

низькопольовий магнітний гістерезис (петля MTLA(H)), та (2) ізотропні (IS) 

слабомагнітні, які відповідають за насичення системи у великих полях (крива 

L(m*)). Однак, слід одразу зауважити, інші питання такі, як відповідність 

співіснування AS та IS областей двом різним типам МНЧ або існування обох 

областей у межах однієї наночастинки виходять за рамки проведених 

розрахунків. 
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Рисунок 5.4 – (а) Розраховані кутові профілі вільної енергії E(θ) 

однодоменних МНЧ у зовнішньому магнітному полі Н. На вставці 

схематично показана орієнтація поля H і магнітного моменту m відносно 

легкої осі МНЧ. (б) Змодельовані за TLA петлі гістерезису, отримані для 

різних кутів орієнтації поля φH при 100 К. (в) Усереднена по φH петля 

гістерезису, отримана підсумовуванням петель на панелі (б). (г) Усереднені 

по φH петлі гістерезису, розраховані при різних температурах. (д) Порівняння 

петель гістерезису для двох температур з врахуванням температурного 

зменшення магнітного моменту МНЧ 
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Пунктирна крива на рис. 5.5,в представляє собою сумарний сигнал, який 

складається з магнітного відгуку від двох запропонованих AS та IS підсистем, а 

саме Msim(H) = 0,5·MTLA(H) + 0,5· L(m*). Для відгуку від підсистеми AS була 

обрана крива MTLA(H), яка враховує розкид за параметрами m і Hа (див. 

пунктирну лінію на рис. 5.5,б. На рис. 5.5,г показаний використаний у чисельних 

розрахунках розподіл відносного магнітного вкладу P(m, Hа) від МНЧ з 

відповідними параметрами m і Hа для підситеми AS. Форма Гаусіану та ширина 

розподілу P(m, Hа) підбиралися з міркувань найкращої відповідності 

експериментальним даним. Результати приведених розрахунків, без 

застосування будь-якої спеціальної процедури підгонки, дозволили також 

визначити, що відносний внесок від кожної підсистеми у загальний сигнал 

Msim(H) складає (1:1). 

На рис. 5.5,д показані функції розподілу відносних вкладів для AS та IS 

підсистем (PAS(m) і PIS(m) відповідно) за величиною магнітного моменту. 

Ширина розподілу PAS(m) дорівнювала ширині розподілу P(m) на рис. 5.5,г, але 

розподіл PAS(m) на рис. 5.5,д додатково враховує вклади від областей з 

однаковими m та різними значеннями Ha, а саме: PAS(m) = Σ P(m, Ha
eff)·Ha

eff. 

Враховуючи, що ширина розподілу для IS відгуку складає ~ 2·10-17 е.м.о., тобто 

значно менша від ширини розподілу для AS підсистеми (~ 1·10-15 е.м.о.), з метою 

спрощення подальших розрахунків розкид за параметром m* для IS підсистеми 

не враховувався. 

Слід зазначити, що отримані нами результати добре узгоджуються з 

результатами попередньої роботи [92]. Так, у даній роботі показано, що для 

ансамблю наночастинок La0,7Sr0,3MnO3 (d ~ 12 нм) розподіл полів анізотропії Ha
eff 

має однаковий вигляд в широкому діапазоні температур; від температури 

залежать лише значення параметрів цього розподілу. Також у роботі [92] було 

зроблено висновок, що густина розподілу для поля анізотропії в точці Ha
eff = 0 не 

дорівнює нулю, що вказує на наявність магнітних моментів частинок у 

суперпарамагнітному стані навіть при дуже низьких температурах. 
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Рисунок 5.5 – Порівняння експериментальної залежності (заповнені 

області на (а)–(в)) M(H), отриманої для ансамблю МНЧ серії L6S1 при T = 

105 К, з розрахованими залежностями M(H): (а) за функцією Ланжевена 

(пунктирна крива), (б) в рамках моделі TLA (пунктирна і суцільна лінії – 

розрахунок з врахуванням та без розкиду за параметрами МНЧ), (в) на основі 

припущення про внесок у загальний магнітний сигнал двох типів 

співіснуючих областей – анізотропних (AS) сильномагнітних (модель TLA з 

врахуванням розкиду) та ізотропних (IS) слабомагнітних (функція 

Ланжевена). (г) Розподіл відносного магнітного вкладу P(m, Hа) від 

наночастинок з параметрами m та Hа в сумарний сигнал, використаний при 

моделюваннях результатів на панелях (б) і (в). (д) Порівняльна 

характеристика розподілів по m відносних вкладів від AS та IS областей 

(PAS(m) і PIS(m)) в сумарний магнітний сигнал. Площі під кривими PAS(m) та 

PIS(m) відповідають відношенню PIS:PAS = 1:1, використаному в розрахунках 

на панелі (в) 
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Рисунок 5.6 – Порівняння для МНЧ серії L6S1 експериментальних 

петель гістерезису (заповнені області) з розрахованими (жирні лінії) на 

основі процедури, показаної на рис. 5.5 

 

Площі під кривими PAS(m) і PIS(m) відповідають величинам відносних 

внесків у загальний магнітний сигнал від кожної з двох підсистем AS та IS (в 

даному випадку вони рівні). Однак, отриманий результат зовсім не свідчить про 

таке ж співвідношення об’ємів відповідних областей. Можна припустити, що 

скоріше за все, за рахунок малості магнітного моменту об’ємна частка 

слабомагнітних IS областей значно перевищує об’ємну частку сильномагнітних 

AS областей. 

Отримане досить гарне узгодження між змодельованою Msim(H) і 

експериментальною M105(H) залежностями для серії L6S1 вказує на 

справедливість запропонованого підходу до аналізу експериментальних даних 

на основі припущення про співіснування двох магнітних вкладів AS та IS. Однак, 

слід враховувати, що для правильних оцінок кривих M(H), виміряних при інших 

температурах, необхідно кожного разу виконувати кількісний перерахунок 

відповідних параметрів m*, meff та Ha
eff. Крім того, запропоновану вище 
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процедуру аналізу даних на основі моделі TLA можна модифікувати та зробити 

придатною також і для пояснення температурної поведінки магнітних 

властивостей ансамблю МНЧ серії L6S1. 

 

5.2.5. Моделювання температурних залежностей намагніченості 

На рис. 5.6 для серії МНЧ L6S1 показане порівняння експериментальних 

петель гістерезису MT(H) для різних температур з чисельно розрахованими 

Msim(H) на основі припущення про співіснування двох магнітних вкладів AS та 

IS. Звідки випливає, що така процедура моделювання задовільно описує 

експериментальні дані лише при виконанні двох умов: підвищення T приводить, 

по-перше, до збільшення вкладу від IS підсистеми та, по-друге, до розширення 

розподілу магнітного сигналу від AS підсистеми. Враховуючи, що у достатньо 

неоднорідній системі, якою є ансамбль МНЧ, очікується значний розкид в 

значеннях температур Кюрі TC, обидві тенденції виглядають обґрунтованими. 

Модель TLA дозволяє також правильно розраховувати і температурні 

залежності намагніченості M(T) ансамблю МНЧ у різних режимах вимірювання 

(наприклад, ZFC- та FC-режимах) та з різною швидкістю зміни температури. 

Залежність MZFC(T) при нагріванні у постійному магнітному полі Hmeasur = 60 

Е була промодельована для ансамблю МНЧ серії L6S1 з meff = 1·10-15 е.м.о. та з 

врахуванням рівномірного просторового розподілу орієнтацій легких осей 

наночастинок. При розрахунку даної залежності додатково було враховано 

відносне зменшення магнітного моменту meff середньо-статистичної МНЧ, яке 

визначалося на основі експериментальної кривої M(T), виміряної у полі 2 кЕ 

(див. вставку до рис. 5.7,а). Величина магнітного поля 2 кЕ була обрана з тих 

міркувань, що у такому полі всі AS сильномагнітні області будуть знаходитися 

у насиченому стані, а тому зміни в намагніченості їх ансамблю будуть головним 

чином визначатися тільки за рахунок температурного зменшення їх середнього 

meff. Відгук від IS слабомагнітних областей у чисельних розрахунках кривої M(T, 

Hmeasur = 60 Е) не враховувався, оскільки в діапазоні слабких полів внеском від 

них можна знехтувати (див. рис. 5.5,а). 
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Рисунок 5.7 – (а) Розрахована температурна залежність ZFC 

намагніченості для ансамблю МНЧ з врахуванням рівномірного 

просторового розподілу орієнтації легких осей та відносного зменшення їх 

магнітних моментів із збільшенням температури (див. вставку). (б) 

Температурна залежність експериментальних значень коерцитивної сили 

ансамблю МНЧ серії L6S1. (в) Розраховані температурні залежності ZFC та 

FC намагніченості з врахуванням розкиду за параметрами МНЧ. Пунктирні 

лінії – температурні залежності ZFC намагніченості для МНЧ з фіксованим 

m та врахуванням розподілу P(m) вкладів у сумарний сигнал 
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Моделювання на основі TLA проводилося, використовуючи чисельне 

інтегрування рівняння (5.29) та враховуючи, що температура змінювалася з 

часом за лінійним законом T = rT·t. Швидкість зростання температури була 

обрана рівною rT = 2 К/хв, а початкова умова інтегрування – p1 = 0,5 (повністю 

розвпорядкований стан) для забезпечення квазістатичних вимірювань у ZFC-

режимі. Зважаючи, що розрахунки Msim(T) проводились для ZFC вимірювань, з 

рис. 5.7,а можна визначити характерну для ансамблю наночастинок серії L6S1 

температуру блокування Tb
sim

 ≈ 120 К. 

Для порівняння теоретично змодельованого значення Tb
sim

 з реальною 

величиною, отриманою експериментально, були детально проаналізовані криві 

намагнічування, отримані при різних температурах. З останніх 

експериментальне значення Tb можна визначити як температуру, при якій 

значення коерцитивної сили та поля вимірювання у режимі ZFC співпадають, 

тобто НС = Hmeasur. На рис. 5.7,б показана температурна залежність коерцитивного 

поля НС, отримана експериментально для ансамблю МНЧ серії L6S1. Бачимо, що 

у нашому випадку НС стає рівним 60 Е при 250 К. Таким чином, температура 

блокування Tb
exp

 ≈ 250 К. 

Значення Tb
sim

 та Tb
exp, показані на рис. 5.7,а та б, суттєво відрізняються. Це 

можна пояснити тим, що для досягнення задовільної відповідності розрахованих 

у рамках моделі TLA експериментальним даним, необхідно коректно врахувати 

розкид за параметрами МНЧ. На рис. 5.7,в показані залежності Msim
ZFC(T) та 

Msim
FC(T), розраховані з врахуванням розподілу відносних магнітних вкладів 

P(m) у двох режимах – ZFC (початкова умова p1 = 0,5; розвпорядкований стан) і 

FC (початкова умова p1 = 1; повністю упорядкований стан) відповідно. 

Пунктирні криві відображають поведінку окремих розрахованих залежностей 

Msim(T) в режимі ZFC для МНЧ з відповідними зафіксованими магнітними 

моментами m. Напрямок стрілки на рис. 5.7,в відображає той факт, що із 

збільшенням параметра m відповідна температура блокування Tb збільшується. 

Результат усереднення даних залежностей з використанням розподілу P(m) дає 

сумарну залежність Msim
ZFC(T). Значення температури блокування, яке відповідає 
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максимуму на усередненій кривій Msim
ZFC(T), дорівнює Tb

distr
 ≈ 240 К та досить 

добре узгоджується з експериментальним Tb
exp

 ≈ 250 К. 

Досліджуючи МНЧ різних типів на роль індукторів тепла у МГТ, криві 

намагнічування, подібні до отриманих на рис. 5.3, зустрічаються досить часто 

(див., наприклад, [1], [8], [23], [36], [61]). Зважаючи на це, можна вважати, що 

результати і закономірності, отримані у нашому випадку, є досить загальними. 

Зокрема, припущення про співіснування двох підсистем, анізотропної 

сильномагнітної та ізотропної слабомагнітної, дозволяють глибше зрозуміти 

природу особливостей магнітної поведінки наночастинок та досягти надійного 

прогнозування властивостей реальних ансамблів МНЧ. Кóрисність подібного 

аналізу також полягає у можливості моделювання процесів, експериментальне 

спостереження яких утруднене або неможливе. Зокрема, базуючись на даних 

квазістатичних вимірювань, розроблений підхід на основі моделі TLA та функції 

Ланжевена дозволяє змоделювати поведінку реальних ансамблів МНЧ в області 

високих частот, що особливо важливо для практичних застосувань наночастинок 

у МГТ. 

Однак, слід пам’ятати, що більшість експериментів, пов’язаних з живими 

об’єктами та переходом у високочастотні умови, утруднені. Крім того, сильна 

температурна залежність магнітних параметрів МНЧ, навіть з використанням 

домінантного гістерезисного механізму, не дозволяє правильно оцінити 

величину втрат SLP без врахування теплових процесів. Тому для того, щоб 

досягти надійного прогнозування поведінки реальних ансамблів МНЧ, 

необхідно мати процедуру для чисельного моделювання їх магнітних та 

температурних властивостей. Проведений аналіз на основі МНЧ серії L6S1 за 

допомогою моделі TLA дозволив прийти до висновку, що для коректного 

описання температурної поведінки та отримання достовірного значення 

відповідної Tb достатньо врахувати лише розкид за магнітними параметрами 

(meff, Ha
eff) системи. Тоді як, для дослідження магнітної поведінки реального 

ансамблю такої процедури недостатньо. Показано, що гарне узгодження між 

експериментальними та розрахованими даними можливе лише за умови 
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врахування відносного вкладу у сумарний магнітний сигнал від двох областей – 

анізотропної сильномагнітної (модель TLA з врахуванням розкиду (meff, Ha
eff)) та 

ізотропної слабомагнітної  (функція Ланжевена у високопольовій області). Як 

наслідок, припущення про співіснування таких різних магнітних підсистем 

дозволило глибше зрозуміти природу особливостей магнітної поведінки 

наночастинок та досягти надійного прогнозування властивостей реальних 

ансамблів МНЧ.  

 

5.3. Висновки до розділу 5 

Таким чином, для визначення критичного розміру однодоменності МНЧ 

визначальну роль грає величина параметра магнітної жорсткості κ, в залежності 

від якої можуть реалізуватися різні магнітні конфігурації. Зокрема, показано, що 

у випадку магнітом’яких матеріалів реалізуються три магнітні стани – (1) при 

розмірах МНЧ d < dcr0 вигідним є однодоменний стан, (2) при dcr0 < d < dcr1 

відбувається перехід у «вортексний» і лише (3) при d > dcr1 – багатодоменний. У 

випадку магнітожорстких матеріалів «вортексний» стан не реалізується взагалі, 

тобто зі збільшенням їх розмірів вище критичного dcr2 (dcr2 ≠ dcr0), магнетик 

одразу переходить у багатодоменний стан. Для кожного із таких магнетиків 

детально проаналізовані найбільш часто вживані підходи до розрахунку величин 

dcr0 та dcr2, а саме оціночний підхід Кіттеля, строгий метод Брауна та 

альтернативний підхід на основі порівняння з товщиною доменної стінки Блоха 

δ0 (dcr0 << δ0 або dcr2 >> δ0). Крім того, були оцінені їх жорсткі критерії 

застосовності: κ </ 0,3334 (для підходу Кіттеля) та κ </ 0,3253 (Брауна).  

На основі порівняння результатів теоретичного розрахунку з 

експериментальними значеннями для найбільш поширених феромагнітних 

матеріалів (наприклад, див. Fe3O4, La0,7Sr0,3MnO3 та NiFe2O4 у табл. 5.1), був 

зроблений висновок про справедливість застосування саме строгого підходу 

Брауна та альтернативного підходу. Тоді як результати оціночного підходу 

Кіттеля можуть відрізнятися на порядок величини, порівняно зі строгим 
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підходом Брауна. Додатково були проаналізовані випадки відхилення форми 

наночастинки від ідеальної сферичної та реалізації як одноосної, так і кубічної 

магнітної анізотропії, для яких визначені відповідні формули для критичних 

розмірів. Зокрема, для випадку магнетиків із кубічною анізотропією показано, 

що всі формули та критерії залишаються справедливими за умови заміни 

константи K1 на коефіцієнт при першому члені у розкладі енергії кубічної 

анізотропії. 

У повній відповідності з експериментальними даними квазістатичних 

вимірювань, розроблено підхід на основі моделі TLA та функції Ланжевена, який 

дозволяє моделювати поведінку реальних ансамблів МНЧ в області високих 

частот, що особливо важливо для практичних застосувань наночастинок у МГТ. 

Даний підхід базується на припущені про співіснування двох підсистем – 

анізотропної сильномагнітної та ізотропної слабомагнітної. Показано, що такий 

підхід дозволяє глибше зрозуміти природу особливостей магнітної поведінки 

наночастинок та досягти надійного прогнозування властивостей реальних 

ансамблів МНЧ. 

Проведений аналіз на основі МНЧ серії L6S1 за допомогою розробленої 

моделі дозволив прийти до висновку, що для коректного описання 

температурної поведінки та отримання достовірного значення відповідної Tb 

достатньо врахувати лише розкид за магнітними параметрами (meff, Ha
eff) 

системи. Тоді як, для дослідження магнітної поведінки реального ансамблю такої 

процедури недостатньо. Показано, що гарне узгодження між 

експериментальними та розрахованими даними можливе лише за умови 

врахування відносного вкладу у сумарний магнітний сигнал від двох областей – 

анізотропної сильномагнітної та ізотропної слабомагнітної .  

Дуже гарна відповідність між розрахованими даними і експериментальними 

результатами вказує на узагальнюючий характер запропонованої процедура 

аналізу. Універсальність такої процедури також доповнюється можливістю 

прогнозування магнітодинамічних вимірювань, що надзвичайно важливо для 

практичних застосувань МНЧ заміщених манганітів у МГТ.       
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі було вирішено низку важливих завдань в області 

фізики магнетизму – з’ясовано закономірності трансформації статичних та 

динамічних магнітних властивостей наночастинок феритів-шпінелей (Mn, Co, 

Ni, Zn)Fe2O4 та заміщених манганітів La0,7–x(Nd, Sm)xSr0,3MnO3 (x = 0÷0,10) при 

зміні хімічного складу і умов синтезу, вказано шляхи розробки наноматеріалів з 

оптимізованими і керованими магнітними параметрами, перспективних для 

різних технічних та медичних застосувань, зокрема наноіндукторів тепла. 

До узагальнених оригінальних результатів і висновків дисертації слід 

віднести наступні: 

1. Комплексне експериментальне дослідження квазістатичних температурних 

та польових залежностей намагніченості дозволило встановити, що 

основним механізмом дисипації енергії високочастотного магнітного поля в 

наночастинках феритів-шпінелей AFe2O4 з розмірами близько 5 нм та 

різними видами хімічних заміщень (A = Ni, Zn, Co, Mn) є релаксаційний 

механізм Нееля. Обґрунтовано використання теорії лінійного відгуку для 

знаходження питомої ефективності тепловиділення наночастинок феритів-

шпінелей. Детально проаналізовані шляхи оптимізації магнітних 

параметрів наночастинок феритів-шпінелей (температури блокування Tb, 

намагніченості M) для підвищення їхньої ефективності тепловиділення. 

Показано, що синтез феритових частинок з оптимізованими параметрами 

дозволить підвищити величину втрат у змінному полі на два порядки у 

порівнянні з експериментальними даними, отриманими до цього. 

2. Вперше охарактеризовано особливості трансформації магнітного стану 

наночастинок заміщених манганітів La0,7–x(Nd, Sm)xSr0,3MnO3, x = 0÷0,08 

(середній розмір близько 35 нм) при зміні вмісту неодиму та самарію. 

Визначено магнітні параметри наночастинок (намагніченість M, 

температура Кюрі TC) і з’ясовано характер їх зміни при зміні вмісту 

легуючого елементу. Встановлена тенденція до зменшення M і TC із 
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збільшенням концентрації легуючого елементу пояснена за рахунок 

залежності обмінних взаємодій від величини локальних деформацій 

кристалічної ґратки у досліджуваних перовскітних структурах. 

Експериментально показано, що ефективність нагріву наночастинок під 

дією змінного магнітного поля суттєво послаблюється при наближенні до 

температури магнітного впорядкування (≈ 376 К для x = 0). Виявлені 

закономірності дозволяють плавно контролювати зсув температури 

максимального нагріву Ts і з високою точністю досягти значень, необхідних 

для практичних застосувань (наприклад, 324 К у випадку легування Sm з x 

= 0,08). 

3. Експериментально встановлено, що вибір умов синтезу суттєво 

трансформує як структурні та магнітні властивості, так і ефективність 

тепловиділення заміщених неодимом манганітів La0,7–xNdxSr0,3MnO3 (x = 

0÷0,10). З’ясовано характер зміни основних параметрів ансамблю (об’єм 

елементарної комірки V, намагніченість M, температура Кюрі TC). Виявлена 

при високій температурі синтезу ≈ 1573 °С монотонна тенденція до 

зменшення ключових параметрів при збільшенні концентрації легуючого 

елементу однозначно підтвердила початкове припущення про ізовалентне 

заміщення більших іонів La3+ (<rA> = 1,36 Å) меншими іонами Nd3+ (<rA> = 

1,27 Å), яке має місце у даному випадку. Показано, що можливими 

причинами встановленого немонотонного характеру при температурі 

синтезу ≈ 1073 °С є відхилення вмісту кисню від його стехіометричного 

значення при зміні хімічного складу манганітів x та формування дефектної 

структури у підґратках La, Mn або O. 

4. Вперше розроблена процедура, яка дозволяє кількісно врахувати вплив 

зовнішніх факторів (магнітне поле, температура) на поведінку ансамблів 

магнітних наночастинок La0,6Sm0,1Sr0,3MnO3 (середній розмір близько 40 нм) 

із заданими параметрами розкиду за розмірами. Розроблено механізм 

кількісної оцінки магнітного сигналу від двох типів співіснуючих 
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наночастинок – блокованих та суперпарамагнітних. Встановлено 

визначальний вплив розкиду за ефективними параметрами системи 

наночастинок (магнітним моментом meff і полем анізотропії Ha
eff) на їх 

ключові магнітні характеристики, зокрема коерцитивну силу Hс та 

температуру блокування Tb. Показано, що використання такої процедури з 

врахуванням магнітних параметрів, отриманих з квазістатичних 

вимірювань, дає можливість прогнозувати поведінку наночастинок у 

широкому інтервалі температур і магнітних полів, в тому числі і 

високочастотних. Форма розрахованих залежностей M(H) і M(T) відповідає 

експериментальним даним більшості систем наночастинок, які 

використовуються в якості індукторів тепла, що вказує на універсальність 

запропонованої процедури до аналізу магнітного стану реальних ансамблів.  
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