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Materiały tlenkowe z układu La1-xSrxCoO3-δ, krystalizujące w strukturze pojedynczego 
perowskitu, są intensywnie badane ze względu na niezwykle intrygujące właściwości fizyczne, w 
szczególności moŜliwość występowania przejść spinowych jonu kobaltu.  

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ciśnienia na właściwości magnetyczne i 
strukturalne związków z układu La1-xSrxCoO3-δ, w zakresie podstawień La/Sr, x = 0,3 – 1, oraz w 
zakresie domieszkowania elektronami, 3,18 < vCo = 3 + x – 2δ < 3,76. Zaobserwowano wzrost 
temperatury Curie pod wpływem ciśnienia dla wszystkich badanych materiałów. Porównanie 
otrzymanych wyników z danymi literaturowymi dla próbek o zawartości strontu x = 0,2 – 0,3 
[1,2], pokazuje, Ŝe współczynnik ciśnieniowy temperatury Curie, dTC/dP, silnie zaleŜy od stopnia 
podstawienia x w zakresie 0,2 – 0,5, zmieniając znak z ujemnego na dodatni w zakresie x = 0,2 – 
0,3 [1,2]. Jest to wynikiem rywalizacji dwóch efektów związanych z wpływem ciśnienia. Z jednej 
strony następuje tłumienie stanu średniospinowego jonu Co3+ pod wpływem ciśnienia, co 
prowadzi do słabnięcia ferromagnetyzmu. Z drugiej strony, obserwuje się efekt wzmocnienia 
ferromagnetycznego oddziaływania podwójnej wymiany spowodowany zwiększeniem kąta 
wiązania Co-O-Co i spadek długości wiązania Co-O. PowyŜej x = 0,5 wzrost dTC/dP jest 
niewielki, dla x = 1 współczynnik dTC/dP = 1,6 K/kbar [3]. 

Objętość fazy ferromagnetycznej ulega zmniejszeniu pod wpływem ciśnienia w związkach z 
pełną stechiometrią tlenową, zwiększa się natomiast w związkach z deficytem tlenowym. 
Badania jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) wykazały, Ŝe ferromagnetyzm w SrCoO2,88 
wynika częściowo z oddziaływań podwójnej wymiany pomiędzy jonem Co4+ w stanie 
średniospinowym (IS) a jonem Co3+, w którym stan spinowy „przeskakuje” pomiędzy stanem 
niskim a średnim. Innym źródłem ferromagnetyzmu w SrCoO2,88 moŜe być nadwymiana 
pomiędzy jonami Co4+ w stanie IS. W przypadku La0,33Sr0,67CoO2,85, stwierdzono mieszaną 
wartościowość jonu kobaltu i brak elektronów zlokalizowanych, co potwierdza obserwowany dla 
tego związku stan metalicznego ferromagnetyka. W pracach [4,5] zasugerowano korelację stanu 
spinowego jonu kobaltu i modułu ściśliwości dla LaCoO3. Wartość modułu ściśliwości dla 
La0,33Sr0,67CoO2,85 (1540 kbar) jest większa niŜ dla SrCoO2,88 (790 kbar). Biorąc pod uwagę 
wyniki badań NMR, tak znaczącą róŜnicę w wartości modułu ściśliwości nie moŜna wytłumaczyć 
jedynie stanem spinowym jonu kobaltu [3].    
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