
I f Działalność naukowa Zakładu:

Prace badawcze Zakładu w roku 1997 dotyczyły dwóch tematów:

I. Badania struktury i własności fizycznych materii skondensowanej PL99010^8

Zadanie 1.
Struktury magnetyczne, analiza symetryczna przemian fazowych.

Zespół: A.OIeś (Kierownik), A.Bombik, B.Leśniewska, St.Nizioł, LPytlik, W.Sikora, A.Zięba
oraz pracownicy techniczni; W.Błaszczyk, R.Skotnicki.

Finansowanie: Granty autorskie Nr. 224389203-a)
badania statutowe - b:,
badania własne - c,
współpraca z zagranicą - d
środki z projektu Europejskiego - PECO - e

a, b, e/ Były kontynuowane eksperymentalne prace dotyczące wyznaczania struktur
magnetycznych , makroskopowych własności magnetycznych układów roztworów stałych R-Ni -
metaloid. (R - ziemia rzadka). Badania te są prowadzone od szeregu lat w ramach szerokiej
współpracy; z Laboratoire Leon Brillouin - Saclay (Francja), Instytut Fizyki UJ (Kraków), Laboratorium
Krystalografii CNRS - Grenoble (Francja). Mają na celu określić charakter oddziaływań
magnetycznych ziemia rzadka - metale 3d oraz ich wpływ na rodzaj struktury magnetycznej.

Metoda analizy symetrii oparta na teorii grup i reprezentacji z zastosowaniem opracowanego
wcześniej programu komputerowego MODY wspomagała interpretację wyników eksperymentalnych
otrzymanych metodą dyfrakcji neutronów dla struktur magnetycznych przez różne zespoły fizyków
zajmujących się problemem magnetycznych przemian fazowych. Rezultaty opublikowane zostały
w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. [1]-[4].

Opracowana baza struktur magnetycznych wyznaczonych metodą dyfrakcji neutronów, która
była tematem grantu KBN 224389203 zakończonego w roku 1997 została udostępniona
zainteresowanym badaczom na wydziałowej stronie Internetu. Bazę tworzą trzy oddzielne części.
Część pierwszą tworzą zbiory źródłowe wypełnione w oparciu o publikowane dane i dokładną analizę
symetryczną, według standardów pozostających w ścisłej korelacji z przyjętymi przez Unię
Krystalograficzną standardami CIF. Część drugą stanowi program komputerowy sprawdzający zbiory
źródłowe i przetwarzający we właściwy, kodowany zbiór bazy. Pozwala on na uzupełnienie bazy o
nowe informacje dotyczące związków już wprowadzonych do bazy a także nowych zbadanych struktur
przy zachowaniu pełnej kontroli nad bazą. Jest to ważna funkcja umożliwiająca dalszy rozwój bazy i
udostępnianie jej szerokiemu gronu użytkowników. Część trzecią stanowi program prezentujący bazę
na ekranie użytkownika, pozwalający na jej przeszukiwanie , odczytanie i wydrukowanie informacji
dotyczącej struktury krystalicznej, struktury magnetycznej ( odpowiedniej fazy ) i odpowiednich
referencji wybranego związku a także oglądnięcie i wydrukowanie rysunku obu struktur (krystalicznej
i magnetycznej) z wyjątkiem struktur spiralnych i modulowanych, dla których realizowany jest
w chwili obecnej tylko rysunek struktury krystalicznej. Informacja o bazie została opublikowana [5] i
przedstawiona na XXXIX Konserwatorium Krystalograficznym we Wrocławiu ( 25-27 czerwiec 1997,
Materiały, str.13) a sama baza zaprezentowana została na Ogólnopolskim Seminarium Neutronowym
w Chlewiskach, (listopad 1997).

b/ Kontynuowane były również badania strukturalne i magnetometryczne dotyczące ortoferytów
Tb Fei.x Alx O4 , Tm Fevx ALX O4 , Er Fei_x Alx O4 . Wykazały one silny wpływ niemagnetycznej
domieszki w podsieci Fe (wakans magnetyczny) na procesy zmiany orientacji spinowej tejże podsieci
i temperatury przejść fazowych. Stwierdzono, że w układach tych występuje silna termoremanencja
jako wynik nieskompensowania pola molekularnego na podsieci ziemi rzadkiej. Wyniki zostały
opublikowane [6, 7, 8 ].
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Magnetyczne własności układu Ce2 Fe17 H x .

b/ Przeprowadzone zostały badania wpływu zewnętrznego ciśnienia na przemiany fazowe para-
fę rromagnetyzm w zakresie składów 0 < x < 3.0. Stwierdzono że wewnętrzne "ujemne" ciśnienie
może być w pełni skompensowane zewnętrznym ciśnieniem w granicach od 1 do 3 GPa w zależności
od składu. Wyznaczone zależności dTc/dP w funkcji ciśnienia P i składu x wskazują, że powyżej
ciśnienia 3 GPa stan uporządkowania magnetycznego przestaje być stabilny [ 9 ]. W świetle
otrzymanych wyników, przeprowadzenie systematycznych badań neutronograficznych przy wysokich
ciśnieniach jest niezbędne do przeprowadzenia pełnej analizy zmian struktury stanu magnetycznego
układu. Badania tego rodzaju zostały podjęte w ZIBJ w Dubnej przy reaktorze IBR-2 w ramach
współpracy z CNRS w Grenoble oraz ZIBJ Dubna. Wykorzystując kamerę wysokiego ciśnienia
wykonaną ze stopu Ti-Zr z odpowiednio wykonanymi "oknami" będzie można przeprowadzić
równocześnie pomiary dyfrakcji przy małych i dużych kątach. Umożliwi to uzyskanie danych
odnośnie zmian odległości międzyatomowych przy równoczesnym określeniu parametrów
magnetycznych. Wyniki były również prezentowane na konferencjach [ K1, K2 ]. Badania te są
inspirowane poszukiwaniem nowych materiałów magnetycznych z możliwościami aplikacji.

b/ Eksperymentalne badania własności magnetycznych UCuSi zostały zakończone i wysłane do
opublikowania w JMMM.

Wnioskiem z pomiarów namagnesowania, podatności zmienno prądowej i ciepła właściwego są 2
konkluzje: (a) układ ten jest szkłem spinowym, ale podobnie jak dla innych aktynowców, jego
własności są w dużym stopniu inne niż kanoniczych szkieł spinowych, (b) pomimo ww. osobliwości
własności magnetycznych i elektronowych, zmierzona linia nieodwracalności na diagramie fazowym
T-H jest w szerokim zakresie temperatur opisana przez teorię de Almeidy-Thoulessa.

b/ Numeryczne obliczenia lokalnych stanów magnetycznych i funkcji korelacji.

Ogólnie znana metoda teoretycznego obliczenia magnetycznego stanu podstawowego opracowana
przez Bertaut nie daje się zastosować do substancji, które nie są translacyjne niezmiennicze (np.
Kryształy z mieszanym obsadzeniem pozycji).Stosując lokalną wersję metody Bertaut, gdzie pole
lokalne wyznaczane jest w zależności od konfiguracji wszystkich sąsiadów oddziaływujących z danym
węzłem magnetycznym, zostały przeprowadzone obliczenia dotyczące:

1. granic stabilności fazy kolinearnej w ferrytach z domieszkami niemagnetycznymi, w których
otoczenie węzła niemagnetycznego może tworzyć lokalną konfigurację niekolinearną.

2. granic perkolacji w spinelach z rozcieńczeniem podsieci magnetycznych atomami
niemagnetycznymi.

3. funkcji korelacji w stanach blisko progu perkolacji fsemi spin-glass") gdzie obserwuje się
odmienne zachowanie korelacji podłużnych i poprzecznych składowych momentu magnetycznego.
[K33]

Zadanie 2.

Struktura elektronowa stopów wieloskładnikowych.

E§ Zespół: St.Kaprzyk (Kierownik), St.Nizioł, J.Toboła, P.Armatys*, R.Zach*

s s g> Finansowanie; badania statutowe -b/ oraz subwencja KBN w ramach współpracy z Francją.-d/

H | ° W programie tego zadania realizowane były dwa podstawowe cele:

m §^ 1. Poszukiwanie materiałów o własnościach fizycznych szczególnie ważnych ze względów
= —i technologicznych.

2. Rozwijanie teorii na gruncie kwantowej elektrodynamiki wspomagającej te poszukiwania.

Wśród materiałów które były badane doświadczalnie i zinterpretowane teoretycznie są układy
w których poraź pierwszy została zaobserwowana zmiana charakteru przewodnictwa elektrycznego od
półprzewodnikowego do metalicznego ( ze zmianą temperatury, ciśnienia koncentracji ).W układach
tych ponadto zaobserwowano własności magnetyczne wskazujące na to, że występuje w nich przerwa
energetyczna w podpaśmie dla jednego kierunku spinu ( półmetaliczne ferromagnetyki ). [ 13-19 ].
W ramach drugiego nurtu badań nad rozwijaniem teorii elektronowej ciał stałych, zostały
opublikowane prace zawierające wyniki eksperymentalne oraz obliczeniowe dotyczące profili
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