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IHTROPUCBRB
Anallsa eoaportlrli aagaetiee a eoapueilor eleaentelor
piainturilor-rare (H) en aetalele d« transltia 3d (?) a luat In
ultlall ani • par* desvoltare C11 . Aeaat interea «at* justificat prin aria^aare da probleae experlaentale fl teoretice ea apar ea rasultat al cercetărilor,olt şi aplicaţiile In tehnici
ala accater aliaje.
Dintre siateaele da intaras aa reaarea In spaeial coapuali piainturllor-raro cu flerul fi cobaltul. Astfel eoapuall
da tip HCOj fl >2('*i_ z 0 o x )i7 B*n* cunoaouţl prin perforai
la lor reaarcablle ea aacnafi peraanenţl (valori «ari pentru
( B H ) | M S a ) . Coapuall R?a 2 preslntft •asnetoatrieţiuni foarte
•arl,flînd utillsaţl ea traduetorl •agnetoatrlctlTl,eto. Da
exeBplu,eoapuaul lntvraatalle fbfag ara o valoare a aagnetoatrlcţlunii la teaporatura eaaereltcu eirea trai ordina da
rlae sal ridicată tfeclt a fierului Betallo. In ultlaul timp
a-a erldenţiat faptul ei siateaele da tip Bf 2 absorb puternle
nldrogenulveaeaee conduce la utllisari In atoearea aceatul «as
da aare laportanţi In energetica viitorului.
Studiul sisteactlc al aeeator coBpual,|nfelegerea interacţiunilor aagnatlca coapleze oara apar, verificarea Ipete•elor teoretico aaupra ooaportarll diferiţilor paraaetrl ai
ala legilor da variaţie ala aeeatora eu teaperatura^eoneantra»
ţiatprcsenţa lapurit£tllor(ete.teonatitule.un paa înainta In
lnt*l*g«rea eoaportarll lor aagnetioe.
Dacă In oaşul eleaentelor R putea eonaldera electronii
4f bine looalisatlfSU aealaşi lucru li putea aflraa despre pătura 3d a eleaentclor da transltla din grupa flerului. 8-a avldentlat sstfel ei»odată eu eraştaraa concentraţiei aelara a
lui H din coajuus,contributl* aagnatleă a aetalalar X (f • ie»
scade (11 .
Bfeetul HSsabauer reprealnti un Iwstraa—r laportaat
da anallsft ( 2 1 a lnteraetlanllor aaguatlcotevidonţliad lnfaraatll ea au aa pot obţine deelt pa aeaaati oala al earn aaxaI M U am reaultatele altor atadll elaalaa pot eoamlata taalavl

- 3cunoştinţelor despre aceate aisteme.
In lucrarea de faţă aint prezentate rezultatele studiilor de efect MBssbauer ai magnetice, într-un larg domeniu de
temperatură,asupra următoarelor sistem* t
- compuşi intermetalici T x ?e (YPe 2t TPe 3 ,T 6 Pe 23 si
- compuşi intermetalici de tip fază Laves RFe 2 (R • Gd,
Tb,By,Ho,Er şi Tm);
- compuşii pseudobinari ( G d x ^_ x )' e 2 (* " 0,0;O,2;O,26;
O,39iO,5;O,58;O,79 fi 1,0);
- compuşii pseudobinari Dy(PexHi1_x)j (x - 0,0;0,2;0,4;
0,6 şl 0,8).
In ultimul caz măsurătorile de efect HSssoauer au fost
efectuate pe izotopul Hi ,
Scopul lucrării este de a studia interacţiunile magnetice care apar in aceşti compuşi,atlt in cazul cind una din
componente nu are moment magnetic (de ez.,T),cit şi In cazul In
care ambele componente au moment magnetic. In acest ultim caz
interacţiunile magnetice sint mai complexe.
Prin analiza unor sisteme pseudobinare ne-am propus sâ
urmărim In mod sistematic atit influenţa pe care o au elementele magnetice R asupra interacţiunilor de schimb in sistem,cit
şi a comportării magnetice a elementelor de tranziţie 3d.
Primul capitol este dedicat analizei Interacţiunilor
magnetice in compuşii intermetalici pâmint-rar element de tranziţie 3d. Comportarea magnetică a acestor compuşi este determinată de trei tipuri de interacţiuni : R - R,R - T şi T - T.
Sint analizate modelele care işl propun sâ justifice aceste
tipuri de interacţiuni magnetice. Se trece in revista modelul
fenomenologic a lui Heel,iar in încheierea capitolului sint
descrise proprietăţile magnetice ale compuşilor intermetalici
pămint-rar fier.
Capitolul al doilea se ocupă de tehnica experimentală
utilizată,metodica de lucru şi modalităţile de prelucrare a datelor experimentale. Aspecte generale asupra spectroscopiei
MSssbauer,parametri care intervin şi posibilităţile utilizării
in studiul magnetismului sint urmate de descrierea sptetrome-
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- 4 trului NOssbauer utilizat,cuptorul pentru prepararea probelor,
calibrarea instalaţi*! şi programul de calcul NIHI.
Capitolul III redă rezultatele experimentale ai analiza
lor. Compuşii au fost studiaţi într-un larg domeniu de temperatură, de la cea a azotului lichid pina la punctul Curie, slnt
prezentate spectrele MtSssbauer şi rezultatele măsurătorilor
magnetice. Este analizată aplicabilitatea modelului de bandă,a
modelului localizat precum şi cea a modelului Heel. In cazul
compuşilor pseudoMnari din seria (Gd x T<_ s )Fe. eate ridicată
diagrama reorlntârii de spin.
Ultimul capitol sintetizează concluziile studiului,in
acelaşi timp prezenttnd şl unele consideraţii legate de importanţa tehnică a rezultatelor obţinute,
Z. IHTERlCtlDWI H A G H B T I O B ÎH COMPUŞII P A H I H O T R I L O R - H A B B
CP ^T^MBireKtiE DB TRAHZITIB 3d.
Pentru a studia In detaliu interacţiunile magnetice In
compuşii intdrmetaliei B_S_ se analizează trei mecanisme de ordonare magnetică in care comportarea magnetică este determinată
de interacţiunile %
a) R - R
b) « • - t

c) I - î , R - î »i R - 8
1.1. Interacţiuni magnetice Intre atomii elementelor
de tranziţie 3d.
Aceste interacţiuni magnetice slnt cele mal puternice In
sistemele considerate. Există in present o varietate de model»
( 3] c<» Îşi propun să justifice atlt comportate* magnetică a elementelor de tranziţie 3d»cit şl a interacţiunilor magnetice
intre acestea.
Stoner [4]^şi Wohlfahrt [5] «u considerat momentele magnetic» ale clementelor de tranziţie complet itinerante. Hodelml

- 5 momentelor localizate pleacă de la hamiltonianul de interacţiune Heisenberg. Deoarece celo două modele nu pot explica satis- .
făcător multe din rezultatele experimentale,au fost elaborate
noi modele C6-1Oj în care B-a încercat să se utilizeze rezultatele atlt ale modelului de bandă,cit si ale modelului momentelor localizate.
Acest tip de interacţiune magnetică poate fi studiat în
compuşii in care R nu are moment magnetic (de ex.,Y x R_).
I.2c Interacţiuni magnetice între atomii de pămînt-rar.
Aceste interacţiuni sint cele mai slabe si au loc prin
intermediul sohimbului indirect cu electronii de conducţie şi
pot fi descrise in modelul RKKY [11-13] .
Fenomenologic interacţiunea magnetică R - R poate fi
descrisă ca un cuplaj paralel al momentelor cinetice J R ;

Aoest tip de interacţiune poate fi studiat mai ales In compuşii
intermetalici in care T nu are moment magnetic (de ex.,H_A1).
1.3. Interacţiuni magnetice între atomii de nâmîntrar element de tranziţie 3d.
Interacţiunile magnetice intre atomii de pămint-rar
metal de tranziţie 3d (R - T) sint Intermediar* ca ordin de mărime intre interacţiunile I - I »i R - R. Interacţiunii* R - I
sînt indirecte şl au loc prin Intermediul electronilor de conducţie,deci pot fi descrise satisfăcător cu modelul R U T .
'Fenomenologic interacţiunea magnetică R - T poate" fi
descrisă ca un cuplaj paralel sau antiparalel al momentelor oinetice
ai J,

R
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- 6 1.4. Cuplaje magnetice In compuşii pămînturilor-rare.
Momentele magnetice în(ce sînt esenţial de spin) şi momentele magnetice R sînt Întotdeauna antiparalel orientate. Deoarece interacţiunile magnetice între aceste momente slnt complexe, pare util să s» analizeze comportarea magnetică folosind
modele mai simple,rezultat al aproximaţiei cîmpului molecular.
1.5. Modelul Heel al ferlmagnetismulul.
Deoarece majoritatea compuşilor analizaţi"in cadrul lucrării slut ferimagnetic»,modelul Heel [14] lyi găseşte aplicabilitate in acest ca». Acest model descrie ou succes comportarea magnetică a izolatorilor ferlmagnetici,unde momentele magnetice slnt bine localizate,
1.6. Proprietăţile magnetice ale compuşilor inter•etalici pialnt-rar fler.
Deoarece majoritatea studiilor de efect MBssbauer au utilizat izotopul Pe ' si ţinînd seama de scopul acestei lucrări»
ne vom referi In continuare la compuşii intermetalici pâmintrar fier.
Diagramele de stare evidenţiază In cazul acestor sisteme
prezenţa a patru compuşi intermetalici i RPe2,RPe^,R6Fe2j şi

R 2 F « 1 7 t1,15-173 .

Compuşii RFe» au o structuri cubică de tip fază Laves
[17] . Deşi. In compuşii RF*2 toţi atomii de fler slnt situaţi
In poziţiil* cristalograflce 3m,datorită faptului că axa de
uşoara magnetlsare este determinata numai de clmpul electric
cristalin care acţloneaaă asupra atomilor R,atomii de fier nu
mal sînt echivalenţi din punct de vedere magnetic. Axa de uşoară magnetizare poate fi dirijată după direcţia [1111 şi atunci
există două poziţii pentru atomii de fier,neechivalenta in raportul 3î1 (Tb?e2„Er?e2,TmFe2 şi Y?e 2 ) sau după direcţia [001]
şl atunci cele patru poziţii ale atomilor de fler din tetraedru
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slut toate echivalente (DyFe, fi HoPe2) «au după direcţia [011]
fi atonei există din nou dona posiţii pentru atomii de fier neechivalente in raportul 2:2 (GdFe,,).
Oonpuşii internetaliei Ain seria T^Fe sint feromagneti
tioi,comportarea măreţiei fiind determinată de citre subrefier,ytriu neavînd moment magnetic.
II. METODICA EXPERIMENTAL*1
11.1. Spectroscopia Mdasbauer.
Efectul. MBssbauer a devenit un Instrument indispensabil
in cole mal diversa domenii ale ştiinţei fi tehnicii moderne.
R«Boli.ţia efectului Hosabauer este mult aal bună decit in aproape teate metodele spectrometrice,deoarece se pot măsura variaţii relative ale energiei nai mici decit V . /Ev care,de
«xeiaplu,pentru oexul Fe*" este de ordinul ~10
.
Informaţiile ce Be pot obţine din măsurători de reeonexiţâ nucleară gama se referă in principal la : interacţiunii*
Mperflne (care cuprind trei parametri de natura atomică — —
densitatea de sarcină s la nucleu,gradientul de cimp electric
şi. clmpul magmetic efectiv la nucleul Mitssbauer —
fi trei
paranotri nucleari — — variaţia relativă a rasei nucleare,
momentul nuclear cuadrupolar fi momentul magnetic dipolar),lărgimea liniei de rezonanţă şi fracţiunea fără recul. Informaţii
suplimentare pot fi obţinute din analiea intensităţilor liniilor
de structură hiperfină.
11.2. Tehnica experimentală.
II.2.1.
Spectrometrul n&ssbauer utilisat pentru efectuarea măsurătorilor este de tip AME-2,Elscint. acumularea datelor experlţentale se face pe un analleor multioanal AMC de tip DILAC-4000,
W o memorie de 4000 canale. Rezoluţia de vitesă a spectrometru-
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lui Httssbauer este mai bună decît 0,2% din viteza maximă.
Temperatura variabilă a probei (absorbantului) se obţine cu ajutorai unui criOBtat HC-3 pentru intervalul de temperatură Intre 80 - 500°K şi a unui cuptor MF-2A pentru intervalul
de temperatură între temperatura camerei şi 1000°K.
Surea utilizată a constat din fier in matrice de cupru
şi a fost menţinută la temperatura camerei.
II.2.2. £ujgtorul_pienţru £re_pararea_probelor.
Pentru prepararea probelor s-a utilizat un cuptor cu
arc,alimentat la circa 100 A,cu posibilitatea de vidare la 10-1
-10
am col.Hg şl introducerea unui gaz inert.
II. 2 . 3 • Cal lbrarea_Bp>e£trome<ţruluiaan<Bs<8bauerî.
Calibrarea spectroaetrulul HttBsbauer a fost făcută cu
etalon de fier aetallc de grosime 12/*- . Eroarea lanţului de
măsură in evaluarea parametrilor MBssbauer este de maximum
+0,02 u / B e c .
II.3. Prelucrarea rezultatelor (programul de calcul).
Spectrele MOssbauer obţinut* au fost prelucrate cu ajutorul unui program de fltare MIHI scris in limbaj FFORTRAH [18].
Acest program de calcul poate analiza spectrele Mtfssbauer experimentale pentru linii lorentziene,utillzlnd metoda celor mai
•ici pătrat*. Hetoda de rezolvare se bazează pe minimalizarea
unei funcţii neliniare de abateri absolute pentru a optimiza iteratlv parmetrl unei descrieri teoretic* a spectrelor experi•ental*. Este posibili prelucrarea speotrelor Mttssbauer cu max i m » 912 canale,pentru 64 linii de rezonanţă cuprinsind interacţiuni nlperflne magnetice,electric* sau linii singulare.
Pentru prelucrarea spectrelor HtSasbau*r d* «talonar* se
utlllssază un program de calcul ETAL 1 folosind pentru exprima-'
r*a d*p*nd*nţel număr de canal* — viteza,un pollnom de gradul
tr*i a căror coeficienţi eint dataralnaţi al introduşi In pro-
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III. REZULTATELE EXPERIMENTALE ŞI ANALIZA LOR»
111.1. Prepararea probelor fi determinări structural».
Pentru prepararea probelor s-a utilizat fier metalic
lingou de puritate 99,9999* fi metale păminturi-rare (Gd,Tb,Dy,
Ho,Er,Tm) pi 7 cu puritatea de 99,996.
Probele obţinute prin topire în cuptorul cu arc au fost
cintărite fi apoi introduse în;tuburi de euarţ Închise«vidat* In
prealabil la 10" 5 na col.Hg fi tratate timp de 1-2 săptămlni la
temperaturi intre +800 - 900°C.
Difracţia de raze X a arătat existenţa unei singure fa*
ze In toate probele.
111.2. Studiul compuşilor intermetalici I J i ,
Deoarece Y nu ave moment magnetic,studiul propri^tăţ
lor magnetice ale compuşilor T s Fe prezintă anumite avantaje
comparativ cu situaţia clnd partenerul Te In compus este magnetic. Exista patru compuşi intermetalici in sistemul ytriu-fiert
Compusul intermetalic YFe 2 este feromagnetic fi precintă la temperaturi joase un spectru MBssbauer format din doi «exteţi cu raportul intensităţilor liniilor de 3»1. Axa de uşeer&
magnetlsare este orientată după direcţia [1113 C19a20l .
Pe măsura crefterii temperaturii valorile cimpurllor
magnetice hiperfine pentru cei doi sexteţi se micsoreasi şi in
apropierea temperaturii Ourle (T c ) spectrul este format doar
dintr-un singur dublet cuadrupolar. In figura 1 M I reprezentat
variaţia termică a clnpurilor magnetice hiperfin» pentru cele
două subretele,precum si a despicării cuadrupolare.
Prin compararea rezultatelor de efect Mtfasbauer eu cele
obţinute din măsurători magnetice C191 «putea remarca două aspecte Importante «le comportamentului ugnetio a atomilor de Fe

-10în coapuBul lntermetalic YFe 2 :
- caracterul localizat reflectat de variaţia termica a
magnetizărli ai susceptibilităţii magnetice;
- caracterul de bandă reflectat de sensibilitatea benzii 3d faţă de conţinutul de ytriu. Această coppoi-tare este justificată considerind modelul lui Friedtl
şi col. C 6 ] şi anume localizarea in modelul de bandi
sau modelul propus de Stearns [8-103 care presupune
că cea mai mare parte a electronilor 3d slnt localizaţi, interacţiunile intre aceştia efeotuindu-se printr-un număr redus de electroni 3d itineranţi,
Conform celor trei poziţii cristalografice neechivalente pentru atomii de fler,spectrul MBssbauer pentru compusul intermetallc TFe- ar fi compus din trei sexteţi. Exietenţa unui
spectru mai complex [21] la temperaturi joase,face să presupunem prezenţa unei faze de Yg'«25 * n C 0 m P U 8 » Totuşi se poate determina temperatura Curie de T c - 536°K in bună concordanţă cu
valoarea de 538°K obţinută de Gubbens şi col. [22] . Peste temperatura Curie,TFe, prezintă un spectru de despicare cuadrupolară.
In compusul YgF*93 a t 0 B i i d e f i e r o c u P& patru poziţii
cristalografice ne echivalente. Iar spectrele Mb'ssbauer obţinute
au fost Interpretate ca fiind compuse din patru sexteţi [23 ] .
Feste temperatura Curie determinată (T„ • 478°K) spectrul
MCssbauer este format dlntr-un dublet cuadmpolar. Utilizind
parametrul de reţea a « 12,078 S s-au calculat distanţele intre
atomiişi B-a arătat că valorile cimpurllor magnetice hiperfine
corespunzătoare celor patru poziţii sint invers proporţionale
cu aceste distanţe.
Compusul internetalic TgPe^ cu structura cristalină
hexagonala de tip Th 2 N 1 i7 a r e atomii de fier aşezaţi in patru
poziţii cristalografice neechivalente f:j:gtk - 2:6:3:6. Spectrele HBssbauer au fost Interpretate ca fiind formate din 4
sexteţi £24] (Pig.2).
Este Interesant să comparăm variaţia termică a momentului magnetic mediu al atomului de fler determinata din măsurători magnetice/t ^x p e c y C ea obţinută din valoarea 'elanului mag-
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naţie hiperfin ••din H^, - 5 ^jţ^^/ £ »£ unde n± este nuuărul
atonilor din reţea «riad elapul aagnetio hiperf in H ^ . După
result* din figura 3 in casai eoapueului TgFe 2 «
eate proporţioaal eu JJL^ şl anume H^, « (150 + 9) ^ p # , u n d e
este dat
f*.ekOe,iar /JL- In aagnetoni Bohr.
;

,'^5':

III.3. Studiul eewmtiler interaetaliei pi«înt-rar
Hamr&torlle prin «feet MOssbauer aaupxa eoapuş ilor lntenetaliel de facă LaTea RF« 2 (R - Gd * £• yi I) au foet efectuate intr-un larg deaenlu de teap«raturâtreapectiT între 78°I
(4„2°Z) »i temperatura Curie [19,20,251 . La temperaturi joase
T<I f l oeapmyli preslnti spectre MOasbauer eu despicare aagnetief
biperfici (sezteţi) eu unul (SyFe2tHoFe2)(Fig.4) sau doi aezteţi (Gdf*2,tbr«2,<r7«2fTtfe2,XFe2)(?ig. $ ei 6 ) .
frobele de GdVe 2 studiate de noi prcslntă spectre MBaa-bauer aai eoaplieate.ln eonoordanţâ eu cele obţinute de fiowden
ţi eol. £261 ,cit şi de Tan der Telden yi col. C27 3 . Acestea
pot ti interpretate ea fiind forwrte din *e*teţi hiperfini eu
raportai lmtsnsitâţilor liniilor de 1tivtfeeaee corespunde axei
[Oti] pentru dlreeţia de uyoară •agnatisara. Punctul Curie deteninat din aâsuriterl da afect Mttsaaauer aste 9Q - 793+10°I.
Oosjpuyli Inteawtalici TbVe 2 e XrVe 2 yi fs*e 2 preslntt
«peetra Wfssbacer fanate din cita doi saztaţi eu raportul intensităţilor liniilor d« 3*1. Aeeaata indiei direcţia C m !
pentra axa da uşoară •agnatisara. In figura 7 present!» variaţia taralea a elapurilor aagnetioe hiperfine yi a despicărilor
euadrupolara |n «ascl ErVa 2 .
Ooa^uyll iataraetallci VjT»2 yi Hofa 2 presinti spectre
MP—frauer assainiteare yl foraate dlntr-un singur sextet. In
aoast «as ndlvaeţla £0013 este axa da usoari aagnatlsara.
Bate interesant da analisat in oe sasuri aodaliiil leal
C14 Jpaata fi aplicat pentru descrierea proprietăţilor aagnetisa ala •lateaelor ferlaagnetloe •etallee. Folosind aproxiaa|1i utiliiwl •IIIIIIMTSI illsiiiilali in Z.S.»aa «alculat Tariaţla

- 12 a Magaetlsării spontan* a subreţelelor de paaint-rar si
fler,atllisinâ datei* Ae aagnetisax* L28 3 . P*ntru aceasta aa
folosit ral orii* M ^ d*dos* atlt din Măsurători d* saturaţi*
(prin fltarea datelor experiaentale d* Magnetlsare spontana),
ett si din studii paraaagnetiee. Calculele pentru GdFe, si
DyFe» slnt într-un acord bun ou datele experiaentale.
Şi In casul eoapusiloc interaetallci HP*» s* gftseşte
o Taloare de ~(150 + 5)kOe. yu~1tpentru raportuiintre yaloarea
aedle a clapului Magnetic hipcrfln şl aoaentul Magnetic aediu
pe atoa de fier.
Atoali A* fier preslnta In aceşti coapuşi lnteraetalici
trasaturi descrise atît de aodelul de bandă ctt fi de aodelul
loealliat. Coaportarca locallsată «st* sugeraţi de liniaritatea
intra noaentul fiarulul şi clapul aagoetie niperfin. In ac*lafi
tiap rariaţia teralei a susceptibilităţii reciproc* s* supun*
l*gii leel C28 3 . Caracterul de bandă sate reflectat de sensibilitatea aoaentului aagnetlc al fierului faţă de conţinutul de
păatnt-rar. Ou olt creşte conţinutul de paaînt-rar,cu atlt descreşte aoaentul Magnetic al fierului. Este de aşteptat ca electronii de conducţie cedaţi de paalntul-rar să napi* treptat pătura 3d aagnetica a flerului [28,291 . Toat* aceste caracteristici pot fi considerat* In cadrul aodelelor aagnetice existente
C6-1O] •
III.4. Studiul coapusllor Interaetallcl psendoblnarl.
III.4.1. Goapuşli din seria (Gd z T 1 _ x )7e 2 .
Studiile da afect Mbssbauar efectuate pe coapuşll pseudoblnari (KJ^iI x ^ F *2 n n d e R ' " 1 R" "* nt *3-* a * llt * a * păalnt-rar
ea nu au starea 8»an arătat că direcţia da uşoară aagnrtisar*
•sta dependentă da teaperatură pi coaposiţle.
Bata Interesant aa studlm şi coapuşli In care ionul de
păalnt-rar asta In starea S (da *x.,Gd) sau un eleaent A* pă»
•int-rar fără aoaent Magnetic (da ex.,La,lu) sau T. Ia acest .
ea* asta Aa aşteptat ea direcţia Aa uşoară Magnetisare să fia 6
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II

i

determinată numai de anisotropia subretele! de fier sau de anizotropia interacţiunilor de schimb.
Subreţtaua de gadoliniu are magnetizarea orientatăantip
paralel faţă de cea a atomilor de fier. Substituirea gadoliniului^cu ytriu modifică mărimea relativă a magnetizării celor
două subretele. Măsurătorile magnetice pe sistemul ( Gd x ?i_ x ) ? *2
au fost făcute atît în domeniul de ordonare,cit ţi In cel paramagnetic £ 30(31 3 si au pus in evidenţă prezenţa unor curbe caracteristice ordonării ferimagnetice.
Folosind datele magnetice am analizat dependenţa de compoziţie a interacţiunilor magnetice in sistemul (Gdx*t_x)*«2*
Odată cu creşterea concentraţiei in Gd,interacţiunile magnetice
Intre atomii de Gd,clt şl între cei de Fe descresc,in timp ce
Intre cele două subretele ele cresc monoton.
Aşa cum am arătat in paragraful precedent spectrul
Mttssbauer pentru GdPe„ poate fi descompus in doi sezteţi [251
cu raportul intensităţilor liniilor 1:1,ceeace indică faptul
că axa de uşoară magnetizare este în direcţia [0113 . Spectrele
MBssbauer pentru îFe« sint formate din doi sexteţi in raportul
intensităţilor liniilor 3:1,in care caz direcţia de uşoară magnetieare este In lungul axei [1111 .
Desigur eote interesant de studiat diagrama de schimbare a orientării spinilor in funcţie de compoziţie şl temperatură. Astfel,pe măsură ce se Înlocuieşte ytriul cu gadolinlul ar*
loc o schimbare a axei de uşoară magnetieare de la direcţia
[111] la direcţia[0113 (Fig.8).
Din variaţia termică a cîmpurilor magnetice hiperfine
reeultfi că la temperaturi Înalte (X >3? 1 ) cei doi sexteţi colapsează într-unui singur,iar peste temperatura Curie structura
magnetică hiperfină dispare.
In compuşii paeudobinari studiaţi deoarece gadolinlul
e..e moment magnetie.anizotropia magnetică este determinată de o
compsifciţie Intre aniaotropia magnetică a subreţelel d* fier şl
C o n
aoeea datorată interacţiunilor d* schimb J G d _ P e şi Jgd-Gd*
"
tribuţia anizotropiei magnetice datorită interacţiunii de Schimb
variaeă mai rapid cu temperatura decit cea datorită subretele!

- 14 de fier. Astfel,odată ca creşterea temperaturii«regiunea de compoziţie unde axa de uşoară magnetizare este [111] «ste^aai mare
(Fig.8).
In dependenţa de compoziţie a cîmpurilor magnetice hiperfine se observă un salt brusc la o compoziţie data. Acest
salt a fost observat şi din studiile prin NMR pe acelaşi sistem
E323 . Această comportare este atribuită schimbării polarizării
electronilor de conducţie 4s la compoziţia unue are loc compensarea magnetizărilor subreţelelor de fier şi gadolinlu (xcss0,43
la 4»2°K). Contribuţia electronilor de conducţie 4s la densita*
tea de sarcină la nucleu este mică,dar suficientă pentru a reflecta acest salt.
CÎmpul magnetic biperfin pe momentul unitar in sistemul
(GdxT1-x.)Pe2 este ~(145 ± 3) kOe. yn.^1,pentru toate compoziţiile.
Comportarea magnetică a fierului in compuşii intermetalici pseudobinari (G**.. )Fe2 ar putea fi considerată pe baza
modelului propus de Stearns £9] ,eare presupune că cea mai mare
parte a electronilor d se găsesc intr-o bandă îngustă şi numai
o mica parte sînt electroni itineranţi. Eroarea experimentală
nu ne permite sâ estimam precis numărul de electroni d itineranţi ,dar din măsurători magnetice se poate estima că circa
1094 ar fi electroni d itineranţi [31] .
Deplasările izomeri.ee O pentru o temperatura dată nu
depind de compoziţie.
III.4.2. Compuşii din seria Dy(Fe z Ni 1 _ x ) ? .
Interesul prezentat de compuşii pseudobinari
DT(Pe_Hi1 _ ) 5 rezidă In faptul câ permite studiul prin rezonanţă
nucleară gama pe toţi cel trei Izotopi al atomilor constituenţi.
Ca o dezvoltare a studiilor precedente C33f343 ne-am
propus sâ analizam dependenţa de compoziţie a cimpurilor magnetice blperfine la nucleul Hi .
Măsurătorile de efect MBssbauer pe sistemul
pe Hi
au fest efectuate la temperatura &e 4,2°E.

- 15 Clmpul magnetic hiperfin la nucleul Hi
creşte pe mâBură ce atomul de Hi este Înlocuit prin fier (Fig.9).
Odată cu înlocuirea Hi cu Fe cimpui magnetic hiperfin
la nucleul de Ni
depăşeşte valoarea cînpului magnetic hiperfin în Ni metalic, peste concetraţia x*»0,5. AceBt lucru se datoreşte influenţei vecinătăţii Fe . La x • 0,8 valoarea cimpului magnetic hiperfin este «110 kOe.
Completlnd imaginea variaţiei clmpului magnetic hiperfin la nucleul de Ni
cu cea la nucleul Fe C33»343 observam
câ atomii de fler introduşi in reţea contribuie in nod esenţial
la cImpui magnetic hiperfin la nucleu. Importanţa vecinătăţii
atomilor elementelor de tranziţie asupra clmpului magnetic hiperfin a fost evidenţiata prin studii de efect MHssbauer pe nucleul F e 5 7 in compuşii ^r(V*]^iimmT)2 C353 şi Dy(Fe x Hi 1 _ x ) 3 C33J.
Rezultatele experimentale confirmă că valoarea cimpului magnetic
hiperfin in sistemele de mai sus depinde in principal de vecinătatea imediată a atomilor de Fe sau Ni oare au structuri de banda asemănătoare.
IV. CONCLUZII

r

In lucrarea de faţă au fost studiaţi sistematic compuşii intermetalici (Gd * Tm)Fe 2 iT x Fe y (TFe 2 ,IFe 3 ,Y 6 Fe 2 -,T 2 F» 17 ),
cit şi compuşii Intermetalici pseudo-binari (Gda.Y1_x)Fe2 şl
Dy(Fe Ni 1 ) , in scopul de a obţine informaţii asupra comportării lor magnetice. Interesul manifestat de studiul acestor
sisteme rezida in aplicaţiile tehnice deosebite,ca aliaj* magnetostrictive sau materiale pentru magneţi permanenţi. Resultatele studiilor au fost corelate cu datele obţinute prin măsurători magnetice,in vederea întregirii Imaginii privind comportarea acestor compuşi.
Rezumind rezultatele studiilor cuprinse in lucrare,putem trage următoarele concluzii t
1. In vederea prelucrării datelor experimentale s-a elaborat un program de calcul oare permite analiza spectrelor

- 16 Mttssbauer considerind interacţiuni hiperfine magnetice,electrice sau linii singulare. Acest program calculează şi tabeleazâ
valorile clmpurllor magnetice hiperfine,despicările cuadrupolare,deplasările iBomerice,lărgimile liniilor de rezonanţă,efectele ţi raportul ariilor sexteţilor.
2. Cimpul magnetic hiperfin E la nucleul Pe
depinde
de poziţia pe care o ocupa atomul in reţea,fiind sensibil la
interacţiunile magnetice cu atomii vecini. Valorile H cresc
odată cu creşterea numărului de atomi de fier in prima sferă de
coordinaţie.cît si cu Bcăderea distanţelor interatomice intre
aceştia.
3. Studiul compuşilor î Pe evidenţiază p proporţionalitate Intre valorile medii ale cimpului magnetic hlperfin la
57
nucleul Pe
şi momentul magnetic mediu al atomilor de fier
I L / / l « £»150 k O e . ^ Z . Studiul comparativ al dependenţei de
â a valorilor H şi
si u
IXcă aceasta relatempentură
. evidenţiază ca
eate valabilă In întreg domeniul de ordonare magnetică
C
4« Comportarea menţionată mai sus a fost observată şi
In compuşii RPe„. Folosind aproximaţia cimpului molecular am
calculat dependenţa de temperatură a magnetizărilor,folosind
valorile interacţiunilor magnetice calculate atît pentru T-^T C ,
oit fi X > I c . Dependenţa de temperatură a magnetizării subreţelei de fier descrie corect variaţia cu temperatura a cimpurilor magnetice hiperfine la nucleul Pe '.
5, Olmpurile magnetice hiperfine medii la nucleul Fe
In compuşii R F e 2 depind de partenerul pămint-rar în compus.
Acestea variază aproximativ liniar cu factorul de Gennes
2
J
6. In scopul de a analiza lnflsanţa interacţiunilor magnetice asupra valorilor cImpurilor magnetice hiperfine,am analieat comportarea compuşilor pseudoblnari (Gd x Y 1 > x )Fe 2 ,unde interacţiunile magnetice sînt modificate ca urnare a substituţiei
Cadolinlulul prin ytrlu.
Similar cn compuşii HP« 2 «e evldenţiaii o dependenţă
liniară a olmpului magnetic blperfln medln de eimpul âe «chimb
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acţionlnd asupra aubreţelel flerului fl„/H#x • (0,78.10**).
7. Sin analisa spectrelor MOssbauer la coapuail (Gd
(Gd z T 1 _ z )F« 2 8-a trasat diagram reorleutarll de apia. Sa erldenţiasâ o schiabare a dlrefiei dt uşoară aagnetisare da la axa
C m J l a f O I I ] ( pa aasuri ca coaposlţia aau teaperatura aata
aodiflcată. Tranziţia Intre cale dona direcţii ara loe latr-ua
doaeniu llaitat da teaperaturâ şi oaaposlţie. 3» jnatifioâ aa*a
oeaatâ ooaportare oooaiderlnd contribuţia anisotropiel aubreţflei da rier şi reapectlT cea a anisotropiel interacţiuBller
aagnetloe la anisotrepla totali a aiateanlml.
8. Se anallieasa fi jastifiai aaltnl obaerrat ia depeadenţa de coaposlţle a olapulul aagnetlc hiperfla aedlu'la nucleul de ?e 'tooreapuncator teafexaturii de ooapenaaţle. Se conchide că acest salt apare ca uraare a achiabărll de aean a pa~
larisarii electronilor de eondacţie.
9* S-a studiat dependenţa de teaperaturâ a ciaporiler
aagnetice niperXine la nucleul Te" In coapuşli (.G&JJtţ_x)Tmz»
Sa ooncnide ci aoâdarea ralorilor lui B^.clt fi a teaperaturil
Cutia ae datoreşte acăderii inteBacţ£unllor aagnetiee(oa uraftre a substituirii sadollnlului prin jtrlu. Aceeaşi concluaie sa
obţine şi din anakisa dependeaţei de teaperaturâ a Talorllor
claporilor aagnetice biperfine reduse h(x t t)^ n (x ( f)/B n (x,O) <x«1,*)/fl»(«-1.0)
10. Ooaportarea aasnetica a atoailar de fler eate justifacată iatr-un aodel In oare eea aal aare parte a electronilor
3d sint dispupl într-o banda Îngusta astfel Incit aoeatia pot
fi consideraţi localisaţitinteraoţiunile aagnetiee între aceşti
atoai arînd lob prin interaedlul unei fracţiuni (<5K) A* eleetronl id itineranţi.
11. Pe fundaaentul Interacţiunilor aagnetiee între atoall
de flertBagnetostrieţiunea şi anisotropla ridloati a ionilor de
paalnt-rar oare nu alnt la starea S este aenţinuti si la teaparatura oaaerei. Astfel ccapufll RPe 2 aîat oaraetericbţl prin valori ridioata ala aagnatoBtrloţiunli,a anisotropiel aagnetocrlstaliae fi ralori ridicate ale aagnetlsirii. Aeeste earacterls%ltiol oonduo la aplicaţii In tehnica t traductorl aagaetoatrlG-
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tivi,traductori de Înalta pater*«aagneţi permanenţi,«te.
12. S-a studiat pentru prlaa data valotrec eţapului aagsetie hlperfln la nucleul de V i 6 1 In compuşii icteraetalicl de
tip R(*x*î-x^3* P e n * r a ••«•asta «-an.folosit tehnici de lucru
speciale,iapuşe atltiaoollfieultaţllo de preparare a surselor ,
cit si de tlapul de înJuaătăţixe a isotopulul părinte al H i 6 1 .
13. Valorile olapurllor aagnetlee hlperflne la nucleul
Bi au fost aăsurate la 4 ( 2°E In funcţie de coaposiţie,pentru
ooapusul lnteraetallc l%r(F*xMl1_z)j. Odati ou creşterea conţinutului In fier cfapul aagnetlo hiperfln creşte de la valoarea ~ 2 3 kOe (x - 0) la ~110 kOe (z - 0,8). Aceasta ooaportare
reflecta creşterea lnteraoţluallor aagnetice,resultat al substituirii nichelului prin fier In prlaa sferă de ooordlnaţie.
Valorile Bg la nucleul de M i 6 1 pentru concentraţia X>>0,3 de păşeşte pe cea deterainată in nichelul aetallc.
14. Neamţul aagnetlc aediu al atoaUor de nlehel9cit
şl olapurile aagnetice hlperfine la nucleul de M l 6 1 sînt ault
•ai sensibil* la Interacţiunile aagnetice,ca la oaşul atoailor
de fier. Această eoaportare eridenţiasă un caracter aai puţin
looalisat al aeaentelor nichelului,coapertare ce poate fi juetif leată Într-an aodel ce consideră aoaente loeallsate lntr-un
•odei de bandă.

Despicareo cuadrupolard
AE g (mm /sec)

Cimpul

magnetic

hipertin

Ho(k0el

ro
o
o

TI
i;

- 20 -

.0

100

200
300
Numär de conolt.

f ; g .2.

\

- 21 "

11

11

Fig

- 22~

2
Fig.«..

3
4 5
Viteza (mm/sec)

GdFe2

362

358

354o
X

._-1193h

1 1188h

450° K

a.

Q.

1183

>

•O

755
550° K

751 tj

918-

650 °K
912-

1608-

770° K

1606-

1604-6

-5

-i

-3 - 2 - 1

O

Fig.5.

1

2
3 4
5
Viteza (mm/sec)

5

-24ErFe,

279
272

423

1 41

293° K

x
•£ 411

3

i

i

i

i

o.

„, 992

*••

I 988

510° K

3

Z

652
560° K
647

471

466h

580°K

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0

1

2

i

t

3

4

t

5 .

Vitra (mm/sec)
Fig.6.

-25-

Fig,7.

-26-

800

0,6
Q8
GdFe2
Compozitie (x)-—•—

YFe

Fig.8.

0.4

0,5

Q6

. Q7

Concentratia, X
Fig.9.

0.8

- 28 -

B I B L I O G R A F I S

[1]
[23
[3]
(4]
[5]
t«J
C7]
C8]
[9]
[103
[11]
p2]
(131
[143
[19]
[16]
[t7]
[18j
[19]
[203
f21]
[22]
(23]
[24]
[25]
[26]

E.BÖRZO,Stud.C«pc«t.Pi*.,25,425(1973)
D.BARB,«Ef«etul Mtfssbau«r «i a p l i c a t i l l « sale» «d.Acad«•1*1 RSH,1972
W.HEHRIKO In «Hagnttim« td G.I.Rado f i H.Suhl (Acadåaic
?r«ssyH«w York,1966),vol.4
B.G.Sf0K8R,Phil.Kag.,15,1O18 (1933); Proc.Roy.Soc.A,165,
372(1938)|idea 169.339(1938) t J.Pfay8.fla4iu«,12,372(1953)
E.P.¥OHLFAHRT,R»T.Mod.Phy«.,25,211(1953)
J.PRIHBBL,G.LEM*JI,S.OLSZEWSII,J.Appl.Phya.,32,3258(1961)
J.TRIBDEI,,J.PhyB.Radiu«,23,501 (1962)
M.B.STEARMS,PhyB.R«T.B,4,4O69 f i *081(1971)
M.B.STEARHS,Phy«.R*r.B,6,3326(1972)
M.B.STEARHS,Phya.R«T.B,8,4383(1971)
H.RUDERMAM,CH.IITTBL,Phy«.R«T.,96,99(1954)
t.IASOTA,Pro«r.Ih«or«t.Phy».,16,45(1956)
K.TOSIDA,PhT».R«T.,106,893(1957)
L.H*m,Ann.d« PbT«.(Paris),3,137(1948)
J.H.WBUIICI,S.OELIiBR,trana.AIIIB,218,866(1960)
K.H.J.BUSCHOW,Phys.Stat.Sol.,7,199(1971)
r.LATBS,«Crystal Structur« and Atoalo sis«" In Theory
of Alloy PhaM«,A£M,1956
D.P.LAZAR,M.WORARIÜ,Pr«prlnt IM,SR-17-1976,12p.
B.BARBtS.BDRZO(M.M0RARIDf0oap.R«nd.B,227,131 (1973)
D.BARB,E.BURZ0,M.M0RARIU,Proc.5th Int.Oonf.MBssoaaor
8p«otroB«try,BratlslaYa,G«bosloTaola,Tol.1,p.37,1973
M.MORARIU,Sol.Stat« Cos«.,15,1313(1974)
P.C.M.GUBBHIS,J.H.J.Tan APBLD00»,A.M.Tan d«r XBAAI,
I . E . J.BÜSCH0W, J.Phya.P,4,921 (1974)
M.HORARIU,l.BURZO,D.BARB,Pby«.Stat.Sol.(b),61,155(1974)
M.MORARIO.E.BURZO.D.BAHB.Proc.CoiiX.Int.Magn.tiaB.ltosooTa
UlB5,T0l.4,p.491,1973
D.BARB,l.BURZO,M.MORARIU,J.d« 71170.06,609(1974)
G.J.BOWDDI.D.St.P.BOIlBUHY.A.P.CIIMARAlS.R.I.SIinil,
J.Pby«.C1,1376(1968)

- 29 [27] J.N.J.van der VBLDEH.A.M.van der KRAAN.P.G.M.GÜBBENS,
K.H.J.BUSCHOW,Proc.Int.Conf.on Mösabauer Spectroscopy,

Cracovia.Polonia,1975ip.181
(28J E.BTiRZO.Z.angew.Phys.,32,127(1971)
C29] B.BURZ0,F.GIV0RD,Comp.Rend.B,271,1159(1970)
[301 K.H.J.BÜSCHOW.R.P.van STAPELE,J.Appl.Phya.,41,4066(1970)
[31] E.BDRZO,Sol.State Comm.,20,565(1976)
(32] S.A.NIKITIH,V.A.VASIIK07SKI,N.M.K0VTIN,A.K.KDPRIAH0T, .
V.S.0STROVSKI,JBTP,68,577(1975)
[33] S.K.ARIF.D.S.P.BOHBÜRY.Phys.Stat.Sol.(a),33,91(1976)
[34] G.CRECBIiIÜS,H.HAI.ETTA,Proc.Int.Conf.on H8sabau«r Spaetroscopy,Cracovia.Polonia,vol.1,p.149,1975
[35] E.BURZ0,M.B0DEå,D.BARB,Proc.18tb. AMPERE Cong.,vol.1,«d.
P.S.Allen,E.H.Andrew ai C.A.Batee,North Holland Publ.Co.
Amsterdam,Olanda,1976jE.BüR2O,M.BODEA,D.BARB,Comp.Rend.B
280,345(1975)

