POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FIZYKI

Rozprawa doktorska

Anizotropia zjawiska
magnetokalorycznego w
kryształach
Autor: Igor Radelytskyi

Praca doktorska wykonana w Oddziale Fizyki Magnetyzmu
Promotor: prof. dr hab. Henryk Szymczak
Promotor pomocniczy: dr Hanna Dąbkowska

Warszawa 2016

Podziękowania
Pragnę serdecznie podziękować Panu Profesorowi dr. hab. Henrykowi
Szymczakowi za życzliwość i opiekę promotorską.
Bardzo dziękuję także Pani Profesor dr. hab. Ritcie Szymczak,
Profesorowi dr. hab. Romanowi Puźniakowi,
Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Wiśniewskiemu
oraz Profesorowi dr. hab. Vladimirovi Dyakonovowi za wszechstronną pomoc
podczas przygotowywania rozprawy.
Dziękuję również wszystkim kolegom z Instytutu Fizyki PAN za wsparcie i
pomoc.

2

Spis treści:
Abstract……………………………………………………………..… …………….…..5
1. Wprowadzenie……...……………………………………….…………………...…....6
1.1. Wstęp i cel rozprawy……………………………………………………..……....6
1.2. Przegląd literatury………………………………………………………………..10
2. Podstawy teoretyczne……………………………………………………………..….17
2.1. Pomiar efektu magnetokalorycznego (MCE)…………………………………..17
2.1.1. Bezpośrednia metoda pomiaru MCE…..................................................17
2.1.2. Pośrednia metoda pomiaru MCE………………………………………18
2.2. Efekt magnetokaloryczny w pobliżu przejścia fazowego pierwszego
rodzaju…………………………………….………………………………………...22
2.3. Normalny i odwrotny efekt magnetokaloryczny…………………………….…23
3. Aparatura pomiarowa………………………….……………………….…...………25
3.1. Magnetometr SQUID-owy…………………………………..………………..25
3.2. Dyfraktometr rentgenowski..…………………………………...……...…......26
3.2.1. Philips X´Pert Pro Alpha1 MPD……………………………..…..…….26
3.2.2. Rigaku-Denki D/MAX RAPID II-R………………………....………...27
3.3. Spektrometr rezonansu magnetycznego……………...……………………….28
3.4. Urządzenie dla badań bezpośrednich efektu
magnetokalorycznego……………………………………...……………………...29
3.5. Wysokorozdzielczy Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (TEM)
Titan Cubed 300…………………………………………..………………..……...30
3.6. Urządzenie dla pomiaru ciepła właściwego (PPMS)…………………………31
4. Właściwości strukturalne, magnetyczne i magnetokaloryczne kryształów
LuCoGaO4 i YbCoGaO4……………… ………………….……………………...…....32
4.1. Część wstępna……………………………………….…………………….….32
4.2. Charakterystyka krystalograficzna materiału: analiza fazowa i
udokładnienie struktury LuCoGaO4 i YbCoGaO4….…………………………..…34
4.3. Badania LuCoGaO4 i YbCoGaO4 wysokorozdzielczym transmisyjnym
mikroskopem elektronowym……….………………………………………..…….37
4.4. Statyczne właściwości magnetyczne…………..………………………….......40
4.5. Zmiennoprądowe (AC) badania właściwości magnetycznych..........................48
4.6. Opis izopolowych pomiarów namagnesowania wykorzystanych
w obliczeniach efektu magnetokalorycznego…………………………...………....51
4.7. Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie pomiarów
namagnesowania……………………………………………….……………….….56
3

4.8. Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie pomiarów ciepła
właściwego……………………………………………………………...…….…...64
4.9. Wkład efektu Schottky’ego do ciepła właściwego monokryształów
YbCoGaO4……………………….……………………………………………..…68
4.10. Zestawienie najważniejszych wyników otrzymanych w pierwszej części
rozprawy………………………………….…………………………………..……73
5. Właściwości strukturalne, magnetyczne i magnetokaloryczne kryształu
Fe7Se8…………………………………………………………………………...….……74
5.1. Część wstępna…………………………....………………………..………….74
5.2. Charakterystyka krystalograficzna Fe7Se8 w zależności od
temperatury……………………………………………………..……..…………...76
5.3. Statyczne właściwości magnetyczne…………………………….……………79
5.4. Przejścia metamagnetyczne w krysztale Fe7Se8….…………………….…..…86
5.5. Badania rezonansu ferromagnetycznego monokryształu
Fe7Se8………………………………………………….……………….…………..87
5.6. Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie relacji Maxwella dla
monokryształu Fe7Se8……………….……………………………...……………...92
5.7. Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie równania Clausiusa Clapeyrona……………………………………………………………………........95
5.8. Bezpośredni pomiar efektu magnetokalorycznego…....……………….……..97
5.9. Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie pomiarów ciepła
właściwego………………………………………….…………………………..….98
5.10. Fenomenologiczny model rotacyjnego zjawiska
magnetokalorycznego………………………………………………………...…...100
5.11. Zestawienie najważniejszych wyników otrzymanych w drugiej
części rozprawy ……………………………………………………..……….........102
PODSUMOWANIE…………………………………..…………………..……....103
Literatura……………………………………………..…………………..…........104
Spis publikacji autora rozprawy……………..…………...……………..……....108
Wystąpienia konferencyjne……………………………………………………...109

4

Abstract
This thesis is devoted to research on the anisotropy of magnetocaloric effect (MCA) in
magnetic single crystals. The main purpose of the performed studies was to understand
various mechanisms determining investigated effect. Until now the majority of studies of
MCE deal with the conventional MCE, which peaks at the Curie temperature and the
anisotropic contributions to MCE have not been sufficiently investigated. To achieve the
objectives of this thesis a numbers of methods were used, such as: X-ray diffraction, high
resolution scanning electron microscopy, magnetometry (dc and ac SQUID), specific heat,
paramagnetic resonance and magnetocaloric effect direct measuring technique. Two kinds of
crystals were chosen for these studies: cobaltites (YbCoGaO4 and LuCoGaO4) and Fe7Se8.
Investigated cobaltites are highly anisotropic spin glasses. In the studied compounds
conventional and inverse MCE was measured and analyzed. For the first time Schottky effect
contribution to MCE was observed in spin glasses. The origin of Ising anisotropy in
YbCoGaO4 was explained in terms of a molecular field model. The Fe7Se8 single crystal is
ferrimagnetic metal with high Neel temperature. The reorientation spin transition from easy caxis to easy c-plane has been observed near the temperature Tr  125 K. It proceeds in an
abrupt fashion, as a first-order phase transition. The first order metamagnetic field induced
transitions have been identified above and below Tr in Fe7Se8 crystal. Conventional
magnetocaloric effect related to the metamagnetic transitions has been found above Tr while
below Tr inverse magnetocaloric effect is clearly seen. It was shown that the rotating MCE
can be quite significant in this system. The phenomenological theory of rotational MCE
model based on the Landau theory was developed. It was shown that rotational MCE is
determined mainly by the magnitude of the magnetic anisotropy. It is in contrast to
conventional MCE materials in which the contribution of the exchange energy change during
the order-disorder magnetic phase transition is the main factor. Presented experimental and
theoretical results point at the possibility of using the rotational MCE in magnetic
refrigerators by rotating magnetization vector in a magnetic field, which is easier than moving
it in and out of the magnet.
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1 Wprowadzenie
1.1 Wstęp i cel rozprawy
Rozprawa poświęcona jest badaniu zjawiska magnetokalorycznego w monokryształach.
Przez zjawisko magnetokaloryczne rozumie się najczęściej zmiany temperatury ciała
magnetycznego przy zmianie natężenia lub kierunku zewnętrznego pola magnetycznego.
Zainteresowanie tym zjawiskiem nieustannie rośnie o czym świadczy gwałtowny wzrost
liczby publikacji, który w ostatnich latach ma charakter niemal wykładniczy (Rys. 1.1.1).

Rys. 1.1.1. Roczna liczba publikacji poświęconych zjawisku magnetokalorycznemu
opublikowanych w latach 1957-2015 na podstawie danych „Web of Science”.
Rosnące zainteresowanie zjawiskiem magnetokalorycznym stymulowane jest, niewątpliwie,
nadziejami na wykorzystanie tego zjawiska w chłodnictwie. Stosowane dotychczas
urządzenia chłodzące, w tym domowe lodówki i klimatyzatory, wykorzystują najczęściej
gazy z grupy chlorofluorowęglowodorów do osiągnięcia niskiej temperatury. Gazy te są
szkodliwe dla środowiska, przyczyniają się m.in. do powstawania dziury ozonowej.
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Chłodzenie magnetyczne jest wolne od tej wady a ponadto podnosi sprawność lodówek i
obniża zużycie energii koniecznej do ich zasilania.
Zjawisko chłodzenia magnetycznego można w uproszczeniu opisać następująco: przy
przyłożeniu, w warunkach adiabatycznych, zewnętrznego pola magnetycznego do materiału
ferromagnetycznego, uporządkowaniu ulegają jego momenty magnetyczne a przez to
zmniejszona zostaje magnetyczna część entropii całkowitej układu.
Całkowita entropia układu przy stałym ciśnieniu składa się z następujących składowych:
𝑆𝑇 (𝐻, 𝑇) = 𝑆𝑚 (𝐻, 𝑇) + 𝑆𝑟 (𝑇) + 𝑆𝑒 (𝑇)

(1.1.1)

gdzie Sm(H, T) - entropia magnetyczna namagnesowanego materiału, Sr(T) - entropia
związana z drganiami sieci krystalicznej, Se(T) - entropia swobodnych elektronów (w
metalach).
Ze względu na warunek adiabatyczności wzrostowi ulega entropia sieci krystalicznej co
oznacza wzrost temperatury ferromagnetyka [1].
W procesie odwrotnym adiabatycznej redukcji natężenia pola magnetycznego
towarzyszy zmniejszenie temperatury ferromagnetyka. Tak więc, w przypadku zjawiska
magnetokalorycznego

należy

uwzględnić

istnienie

w

niemetalicznym

materiale

magnetycznym dwu podukładów zawierających wzbudzenia fononowe (sieć krystaliczna) i
magnonowe (sieć magnetyczna). Podukłady te sprzężone są poprzez oddziaływania spin-sieć,
czyli poprzez oddziaływania magnetosprężyste. Sugeruje to, że największe zmiany
temperatury, indukowane zmianami w podukładzie magnonowym, zachodzą w materiałach
silnie magnetostrykcyjnych. Jest to jedna z kilku wskazówek ułatwiających poszukiwanie
nowych materiałów charakteryzujących się silnym zjawiskiem magnetokalorycznym [1] i
niską ceną, warunkującą produkcję chłodziarek magnetycznych. W ostatnich latach oprócz
zastosowań

w

chłodnictwie

podejmuj

się

próby

wykorzystania

materiałów

magnetokalorycznych w medycynie (m.in. do niszczenia guzów nowotworowych) w oparciu
o hipertermię [2] lub do przemiany niepotrzebnego ciepła (energy harvesting) w energię
elektryczną [3].
Materiały magnetokaloryczne charakteryzują się wartością zmian entropii magnetycznej
ΔSm w warunkach izotermicznych, lub/i zmianą temperatury materiału ΔT, w warunkach
adiabatycznych, przy zmianie pola magnetycznego (natężenia, kierunku) przyłożonego do
materiału. Rysunek 1.1.2 schematycznie przedstawia oba parametry na płaszczyźnie entropia7

temperatura. Widać na nim, że wzrostowi natężenia pola magnetycznego towarzyszy
zmniejszenie entropii ΔS i wzrost temperatury ΔT. Oba te parametry można powiązać
wzajemnie jeśli znane jest ciepło właściwe układu.

Rys. 1.1.2. Schematyczny rysunek zmian entropii układu S w pobliżu temperatury przejścia
fazowego dla dwu różnych wartości natężenia pola magnetycznego H.
Pierwsze próby praktycznego wykorzystania zjawiska magnetokalorycznego wiążą się z
pracą [4] z roku 1933 w której pokazano, że niektóre sole paramagnetyczne poprzez
rozmagnesowanie mogą być wykorzystane do wytwarzania niskich (poniżej 1 K) temperatur.
Technika rozmagnesowania adiabatycznego przez wiele lat była podstawową metodą
laboratoryjną

w

badaniach

zjawisk

subkelwinowych.

Przełom

w

perspektywach

wykorzystania zjawiska magnetokalorycznego w technice związany był z praktyczną
realizacją

w

roku

1976

chłodziarki

magnetycznej

[5]

wykorzystującej

zjawisko

magnetokaloryczne w metalicznym gadolinie. Zasadniczy jednak przełom w tej dziedzinie
wiązać należy z odkryciem, jedenaście lat później [6], gigantycznego zjawiska
magnetokalorycznego w związku Gd5(Si2Ge2). Praca [6] ma już ponad 2500 cytowań i
stymuluje poszukiwania innych materiałów o dużej wartości zmian entropii magnetycznej.
Zmiany ΔSm w nowoodkrytych materiałach są często znacznie większe niż w gadolinie. Nie
8

bez znaczenia dla praktycznych zastosowań jest szansa zastąpienia drogiego gadolinu
tańszymi materiałami magnetokalorycznymi. Na rysunku 1.1.1 widać wyraźnie, że odkrycie
gigantycznego zjawiska magnetokalorycznego zapoczątkowało ciągle rosnącą lawinę
publikacji na temat zjawiska magnetokalorycznego. Oznacza to, że nie znaleziono jeszcze
materiału magnetokalorycznego spełniającego oczekiwania inżynierów tzn. materiału z
bardzo silnym zjawiskiem magnetokalorycznym w temperaturze pokojowej i jednocześnie
dużo tańszego od materiałów zawierających gadolin lub inne ziemie rzadkie. W tym właśnie
nurcie poszukiwań nowych materiałów magnetokalorycznych usytuowana jest przedstawiona
rozprawa doktorska. Dotyczy ona badań doświadczalnych zjawiska magnetokalorycznego w
monokryształach. Jest, oczywiście, mało prawdopodobne aby monokryształy znalazły
zastosowanie w chłodziarkach magnetycznych (chociaż nie można wykluczyć wykorzystania
monokryształów w mikrochłodziarkach). Badania monokryształów są pomocne jednak w
zrozumieniu stosunkowo słabo poznanych mechanizmów odpowiedzialnych za tzw. rotacyjne
zjawisko magnetokaloryczne (opisane w następnych rozdziałach). Jednocześnie z badaniami
tego zjawiska przeprowadzone zostały pomiary zjawiska magnetokalorycznego w szkłach
spinowych. Tej grupie materiałów poświęcono dotychczas niewiele uwagi. Większość
prowadzonych obecnie prac dotyczy materiałów uporządkowanych magnetycznie. Wydaje
się, że badania zjawiska magnetokalorycznego w szkłach spinowych pozwolą głębiej
zrozumieć wpływ nieporządku na zjawisko magnetokaloryczne w kryształach.
Autor rozprawy uczestniczył w badaniach [7] polikrystalicznych stopów MnFePAs, w
których silny efekt magnetokaloryczny związany jest, jak się okazało, z przejściami
metamagnetycznymi. Były to przejścia paramagnetyk - ferromagnetyk indukowane polem
magnetycznym. Dają one istotny wkład do entropii magnetycznej kryształu. Widać to
wyraźnie na Rys. 1.1.3 przedstawiającym zmiany entropii magnetycznej w obszarze
paramagnetycznym (T > TC = 275 K). Przejścia metamagnetyczne są odpowiedzialne za
przesunięcie maksimum zmian entropii magnetycznej w kierunku wyższych temperatur ze
wzrostem natężenia pola magnetycznego.
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Rys. 1.1.3. Temperaturowe zmiany entropii magnetycznej w polikrystalicznym
MnFeAs0.5P0.5.
Zaobserwowanie przejść metamagnetycznych w monokryształach a zwłaszcza ich anizotropii
i poznanie ich natury jest jednym z ważnych celów rozprawy. Uzupełnia to dobrze zasadniczy
cel rozprawy, którym jest poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za rotacyjny efekt
magnetokaloryczny.

1.2. Przegląd literatury
Istniejące

w

literaturze

prace

dotyczące

zjawiska

magnetokalorycznego

w

monokryształach można zasadniczo podzielić na dwie grupy.
Pierwsza grupa, to prace na temat kryształów, w których osobliwość temperaturowa (np.
temperatura Curie) wokół której istnieje ekstremum zmian entropii magnetycznej, nie zależy
od kierunku przyłożonego pola magnetycznego w krysztale. Celem tych prac jest znalezienie
takiego kierunku krystalograficznego w krysztale dla którego wartość zmian entropii
magnetycznej jest ekstremalna i zbadanie zjawiska magnetokalorycznego dla tego kierunku.
Na rysunku 1.2.1 przedstawiono typowy wynik takich badań na przykładzie monokryształu
La0.7Ca0.3MnO3 [8]. Jest to materiał ferromagnetyczny o strukturze rombowej z temperaturą
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Curie TC = 245 K, niezależną od kierunku przyłożonego pola magnetycznego. Zmiany
entropii magnetycznej ΔSm zależą, oczywiście, od kierunku pola magnetycznego w krysztale i
są największe dla pola magnetycznego leżącego w płaszczyźnie ab w której leży oś łatwego
magnesowania.

Rys. 1.2.1. Zmiany entropii magnetycznej monokryształu La0.7Ca0.3MnO3 dla pola
magnetycznego H w płaszczyźnie ab (Rys. a) i dla H || c (Rys. b) (wg. [8]).
Druga grupa zawiera prace na temat kryształów, w których osobliwość temperaturowa (np.
przejście fazowe) wokół której istnieje ekstremum zmian entropii magnetycznej, zależy od
kierunku w krysztale. Najczęściej sytuacja taka jest realizowana w kryształach, w których
występuje zjawisko reorientacji spinów. W tej grupie materiałów obok standardowego
zjawiska magnetokalorycznego indukowanego przez zmianę natężenia pola magnetycznego
istotną rolę może odegrać rotacyjne zjawisko magnetokaloryczne, w którym zmiana entropii
związana jest ze zmianą kierunku pola magnetycznego przy stałym jego natężeniu. Na
rysunku 1.2.2 przedstawiono schemat chłodziarki magnetycznej wykorzystującej to zjawisko.
Takie wykorzystanie rotacyjnego zjawiska magnetokalorycznego zaproponowano po raz
11

pierwszy w pracy [9]. Chłodziarki takie mogą mieć cały szereg zalet, z których najważniejsza
to możliwość ich miniaturyzacji i budowa mikrochłodziarek magnetycznych.

Rys. 1.2.2. Schemat chłodziarki magnetycznej wykorzystującej rotacyjne zjawisko
magnetokaloryczne w DyAlO3. Oś obrotu jest prostopadła do płaszczyzny rysunku (wg.[9]).
Typowym przedstawicielem tej grupy materiałów jest NdCo5 w którym reorientacja spinów
zachodzi w obszarze 250–310 K.
W niedawno opublikowanej pracy [10] zaobserwowano bardzo silny rotacyjny efekt
magnetokaloryczny w heksagonalnych manganitach HoMnO3 i zasugerowano wykorzystanie
tego zjawiska do konstrukcji chłodziarek magnetycznych, pracujących w obszarze ciekłego
wodoru (T < 20 K), mogących zastąpić skraplarki wodorowe.
Rotacyjne zjawisko magnetokaloryczne występuje nie tylko w monokryształach ale
również w teksturowanych materiałach polikrystalicznych. Niedawno [11] zaobserwowano
gigantyczne rotacyjne zjawisko magnetokaloryczne w teksturowanym polikrystalicznym
związku DyNiSi, większe niż w większości znanych monokryształów.
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Rys.1.2.3. Adiabatyczne zmiany temperatury monokryształu NdCo5 dla różnych temperatur w
obszarze przeorientowania wyznaczone w funkcji kąta między kierunkiem pola
magnetycznego i osią c kryształu (wg. [12]).
W kryształach magnetycznych może być obserwowane jednocześnie zarówno
standardowe jak i rotacyjne zjawisko magnetokaloryczne. W ewentualnych zastosowaniach
praktycznych bierze się pod uwagę zakres temperatur w których zjawiska te występują oraz
amplitudę zmian entropii magnetycznej. W wielu przypadkach amplitudy te są
porównywalne. Przykładem takiego kryształu jest DyAl2. Rysunek 1.2.4 przedstawia różnicę
entropii magnetycznej w obszarze przeorientowania spinów (TSR) od kierunku [100] do
kierunku [011]. Zmierzone rotacyjne zmiany entropii magnetycznej porównano ze
standardowymi zmianami entropii magnetycznej. Z rysunku tego wynika, że w przypadku
DyAl2 bardziej uzasadnionym jest zbudowanie rotacyjnej chłodziarki magnetycznej,
pracującej w stałym polu magnetycznym, niż chłodziarki standardowej, w której zmieniane
jest natężenie tego pola.
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Rys. 1.2.4. Zależność temperaturowa izotermicznych zmian entropii magnetycznej
wyznaczonej dla kierunków krystalograficznych [100] i [011] dla pola magnetycznego
B = 2 T i dla temperatury Curie przy zmianie pola magnetycznego od 0 do 2 T zmierzona w
kierunku łatwym (wg. [13]).
W pracy [14] zasugerowano istnienie silnej anizotropii temperatury Curie w
monokryształach Fe7S8. W monokryształach z anizotropią temperatury uporządkowania
magnetycznego należy oczekiwać silnego rotacyjnego zjawiska magnetokalorycznego.
Właśnie zbadaniu tego zjawiska, atrakcyjnego zarówno poznawczo jak i aplikacyjnie,
poświęcone

są

badania

monokryształów

Fe7Se8

(analogu

krystalograficznego

i

magnetycznego monokryształów Fe7S8) przeprowadzone w tej rozprawie. Przeprowadzone
przez nas prace pokazały, niestety, że anizotropia temperatury Curie w tej grupie materiałów,
nawet jeśli istnieje, jest bardzo mała i nie może być wykorzystana w praktyce. Pokazano
jednocześnie, że obserwowana pozorna „anizotropia temperatury Curie” związana jest ze
zjawiskiem przeorientowania spinów.
Oprócz zainteresowania poznawczego zjawiskiem magnetokalorycznym w szkłach
spinowych istnieje, oczywiście, perspektywa praktycznego wykorzystania tego efektu w tych
materiałach. Na przykład w pracy Hui ze współautorami [15] pokazano, że metaliczne szkło
spinowe Er56Al24Co20 charakteryzuje się stosunkowo dużą wartością zmian entropii
magnetycznej 16.06 J kg-1 K-1 i wydajnością chłodzenia 546 J kg-1 w pobliżu 10 K w polu
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50 kOe. W roku 2006 Luo i współautorzy zbadali magnetokaloryczny efekt (MCE) w
Gd33Er22Al25Co20

i

Gd53Al24Co20Zr3

wykazujących

zmiany

entropii

magnetycznej

odpowiednio 9.47 i 9.4 J kg-1 K-1 w polu 50 kOe [16]. W 2007 roku udało się tej grupie
naukowców znaleźć kolejne szkło spinowe Er50Al24Co20Y6 [17] z ΔSmax = -15.91 J kg-1 K-1 w
polu 50 kOe. Zależność zmian entropii magnetycznej od temperatury dla stopów
Ho30Y26Al24Co20, Dy50Gd7Al23Co20 i Er50Al24Co20Y6 pokazano na rysunku 1.2.5.

Rys. 1.2.5. Zależność zmian entropii magnetycznej od temperatury dla Ho30Y26Al24Co20
(pentagramy) i Dy50Gd7Al23Co20 (koła) metalicznych szkieł spinowych w polu 2 T (otwarte
punkty) i 5 T (wypełnione punkty). Wstawka prezentuje wyniki zmian entropii magnetycznej
dla metalicznego szkła spinowego Er50Al24Co20Y6 (wg.[17]).

Inne przykłady wykorzystania praktycznego MCE w szkłach spinowych przedstawiono
w pracach [18,19].
Inną ciekawą grupą materiałów są związki RM2+M3+O4 gdzie R = Yb, Lu, a M = 3d
metal. Zainteresowanie tymi materiałami wynika z zaobserwowanych właściwości
ferroelektrycznych poniżej temperatury 330 K w RFe2O4 (R = Y, Ho-Lu), wywołanych
uporządkowaniem ładunków jonów Fe2+ i Fe3+ w trójkątnej sieci krystalicznej [20].
Właściwości magnetyczne tych stopów przedstawiono w pracach [21,22,23]. Próbki RFe2O4
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charakteryzuje wysoka koercja w niskich temperaturach [24]. W tym obszarze temperatur
zachowują się one jak szkła spinowe [25] generowane w wyniku konkurencji pomiędzy
oddziaływaniami ferro- i antyferromagnetycznymi [26]. Oprócz tego w grupie RFe2O4
(R = Yb, Lu) zaobserwowano zjawisko magnetokaloryczne w szerokim zakresie temperatur
[27,28]. Dobrym przykładem takiego zachowania jest zmiana entropii magnetycznej w
zależności od temperatury dla monokryształu YbFe2O4 (Rys. 1.2.6).

Rys. 1.2.6. Zależność zmiany entropii magnetycznej od temperatury dla monokryształu
YbFe2O4 przy przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego równolegle do
krystalograficznej osi c (wg. [27]).
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2 Podstawy teoretyczne
2.1 Pomiar efektu magnetokalorycznego
Efekt magnetokaloryczny (MCE) opisuje się wyznaczając dwa podstawowe parametry:
zmiany entropii magnetycznej ΔSm lub/i adiabatyczne zmiany temperatury ΔTad. Efekt
magnetokaloryczny można mierzyć wykorzystując pośrednie lub bezpośrednie metody
pomiarowe przedstawione poniżej.

2.1.1 Bezpośrednia metoda pomiaru MCE
Bezpośrednia metoda pomiaru efektu magnetokalorycznego polega na pomiarze
temperatury próbki w czasie zmiany zewnętrznego pola magnetycznego w warunkach
adiabatycznych. Adiabatyczna zmiana temperatury wynosi wtedy:
𝛥𝑇𝑎𝑑 = 𝑇𝐻=𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐻=0 ,

(2.1.1)

gdzie 𝑇𝐻=𝐻𝑚𝑎𝑥 temperatura próbki w maksymalnym polu magnetycznym, a 𝑇𝐻=0 temperatura
próbki w polu zerowym.
Bezpośredniość otrzymania wyników i bardzo proste obliczenie 𝛥𝑇𝑎𝑑 są zaletami tej
metody pomiarowej. Ale są tu również i wady, ponieważ dość trudno wykonuje się pomiary z
małym krokiem zmiany temperatury. Oszacowanie błędu pomiarowego jest skomplikowane i
w tym celu należy przeprowadzić dodatkowy pomiar na próbce wzorcowej. Dokładność
pomiaru bardzo zależy od spełnienia adiabatycznych warunków pomiarowych, w czym
pomaga dobra izolacja próbki i szybka zmiana zewnętrznego pola magnetycznego, która
zmniejsza możliwość oddania ciepła na zewnątrz w trakcie pomiaru. Oczywiście, w
przypadku kiedy próbka ma zły kontakt z termoparą, lub słabo przewodzi ciepło, błąd
pomiarowy szybko wzrasta. Również bardzo ważnym problemem jest wykorzystanie
termopary, dokładność której nie powinna zależeć od natężenia pola magnetycznego. W pracy
doktorskiej wykorzystano termoparę Cu-CuNi. Przy spełnieniu wszystkich wspomnianych
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warunków błąd bezpośredniej metody pomiarowej osiąga 5-10% [29,30]. Oczywiście, jeżeli
nie wszystkie warunki są spełnione wtedy błąd pomiaru szybko wzrasta. Z reguły mogą
pojawiać się problemy przy pomiarze próbki charakteryzującej się słabą zmianą 𝛥𝑇𝑎𝑑 .
Również błąd pomiaru wzrasta przy 𝛥𝑇𝑎𝑑 > 10 K, ponieważ trudno spełnić wtedy idealne
warunki adiabatyczności.

2.1.2 Pośrednia metoda pomiaru MCE
Bezpośrednia metoda pomiarowa pozwala zmierzyć tylko adiabatyczną zmianę
temperatury efektu magnetokalorycznego. Natomiast, na podstawie pośrednich pomiarów
można policzyć zarówno ΔTad jak i ΔSm przy wykorzystaniu dodatkowo pomiarów ciepła
właściwego. Metoda pośrednia daje możliwość wyznaczenia wartości adiabatycznej zmiany
entropii magnetycznej ΔSm na podstawie eksperymentalnych danych zależności magnetyzacji
w funkcji temperatury wyznaczonych dla różnych wartości pola magnetycznego. Można
również określić wartości ΔSm bazując na danych pomiarowych dla magnetyzacji w funkcji
pola magnetycznego otrzymanych dla szeregu temperatur. Dodatkowo, bazując na
charakterystyce zmian wartości ciepła właściwego C(T) w funkcji temperatury i pola
magnetycznego w sposób pośredni można wyznaczyć adiabatyczną zmianę temperatury ΔTad.
Dla

pośrednich

pomiarów

efektu

magnetokalorycznego

wykorzystano

urządzenia

magnetometr SQUID-dowy MPMS 7XL i urządzenie do pomiarów właściwości
magnetycznych PPMS odpowiednio dla pomiarów namagnesowania i ciepła właściwego.
Poniżej przedstawione zostaną metody obliczeń parametrów MCE [1].
Termodynamiczne właściwości materiałów w polu magnetycznym można opisać
wychodząc z wyrażenia na energię swobodną Gibbsa
𝐺 = 𝑈 − 𝑇𝑆 + 𝑝𝑉 − 𝑀𝐻,

(2.1.2)

gdzie U -energia wewnętrzna, S -całkowita entropia, V -objętość, p -ciśnienie, M namagnesowanie materiału. Wtedy wyrażenia na S, V i M mają postać:

 G 
S (T , H , p)  
 ,
 T  H , p

(2.1.3)
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 G 
M (T , H , p)  
 ,
 H T , p

(2.1.4)

 G 
 ,
V (T , H , p)  
 p T , H

(2.1.5)

a ciepło właściwe:

  2G 
c p (T , H )  T  2  .
 T  p
Pomiary

prowadzone

w

tej

(2.1.6)

pracy

dotyczyły,

przede

wszystkim,

obszaru

temperaturowego w pobliżu przejść fazowych pierwszego i drugiego rodzaju. Przejścia
fazowe pierwszego rodzaju są to takie przejścia podczas których nieciągła jest pierwsza
pochodna potencjału termodynamicznego, a przejścia fazowe drugiego rodzaju to takie, w
których druga pochodna potencjału termodynamicznego jest nieciągła lub rozbieżna. W
układach magnetycznych dobrym parametrem do charakteryzowania układu jest parametr
porządku – namagnesowanie M. Jak pokazuje wzór (2.1.4) M można przedstawić jak
pochodną energii swobodnej po polu magnetycznym. Jeżeli obserwuje się skokową zmianę
zachowania parametru porządku M, to w układzie zachodzi przejście fazowe pierwszego
rodzaju. Jeżeli w pobliżu osobliwości (np. w pobliżu temperatury Curie) zachowanie
parametru porządku w zależności od parametru termodynamicznego jest ciągłe, to może zajść
przejście fazowe drugiego rodzaju. Z reguły przejście fazowe pierwszego rodzaju
charakteryzuje bardziej ostre i intensywniejsze ekstremum entropii magnetycznej niż dla
przejścia drugiego rodzaju oraz charakteryzuje się ono histerezą. Natomiast zmiana entropii
magnetycznej ΔSm, związana z przejściem drugiego rodzaju, ma zwykle poszerzony pik, co
pozwala wykorzystywać efekt magnetokaloryczny w szerszym zakresie temperatur i zmiany
są bezhisterezowe.
Obliczenia zmian entropii magnetycznej przy przejściach fazowych drugiego rodzaju
mogą być wykonane korzystając z termodynamicznej relacji Maxwella:

 S   M 

 
 ,
 H T  T  H

(2.1.7)
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dla pomiarów namagnesowania przeprowadzonych w warunkach izotermicznych lub
izopolowych.
Adiabatyczne zmiany entropii magnetycznej przy zmianie przyłożonego pola
magnetycznego od zera do pewnej końcowej wartości pola można wyznaczyć z krzywych
namagnesowania M(T,H), korzystając z relacji opartej o relacje Maxwella
 M 
S m (T , H )   
 dH .
T  H
0
H

(2.1.8)

W praktyce, mając wyniki pomiarów namagnesowania, zmianę entropii magnetycznej
można obliczyć numerycznie.
W pracy doktorskiej całkowanie (2.1.8) zostało przeprowadzone, stosując metodę
trapezów [31]

S m (T , H ) 

1  K 1  M

2  j 0  T


j 1

M
T



( H j 1  H j ) ,

j


(2.1.9)

gdzie K jest liczbą pól magnetycznych (kroków zmian pola magnetycznego) w zależnościach
polowych namagnesowania M(H).
Do eksperymentalnego zastosowania pochodna namagnesowania po temperaturze w
określonym polu Hj i temperaturze Ti została obliczona numerycznie według równania [31]

M
T


j

M (Ti1 , H j )  M (Ti1 , H j )
Ti1  Ti1

,

(2.1.10)

gdzie M(Ti,Hj) to namagnesowanie zmierzone w temperaturze Ti, w polu magnetycznym Hj,
N – liczba kroków temperaturowych.
Pomiary ciepła właściwego w zależności od temperatury przy stałym ciśnieniu i w
zewnętrznym polu

magnetycznym zapewniają najpełniejszą charakterystykę

efektu

magnetokalorycznego. Całkowitą entropię materiału magnetycznego można policzyć według
wzoru [32]:
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T

C (T ) H
dT S0, H ,
T
0

S (T ) H  

(2.1.11)

gdzie S0,H entropia w zerowej temperaturze.
Całkowitą entropię magnetyczną można również wyznaczyć numerycznie [32]:

S (Tn ) H 

n 1 
 C (Ti ) H C (Ti 1 ) H
1
C


 0  
2 
Ti
Ti 1
i 1 



  Ti 1  Ti   .

 

(2.1.12)

Zmianę entropii magnetycznej w warunkach izotermicznych pod wpływem zmiany pola
magnetycznego można przedstawić w następujący sposób:
∆𝑆𝑚 (𝑇, 𝐻)𝐻 = 𝑆(𝑇, 𝐻) − 𝑆(𝑇, 0).

(2.1.13)

Na podstawie równań (2.1.8) i (2.1.11) zmiana temperatury w warunkach adiabatycznych
pojawiająca się w wyniku zmiany zewnętrznego pola magnetycznego wyraża się w sposób
następujący:
T  M 

 dH .
C p , H  T  H
0

H

Tad   

(2.1.14)

Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie pomiarów namagnesowania i
ciepła właściwego jest dość proste przez wykorzystanie numerycznego całkowania (2.1.9,
2.1.12). Błąd obliczeniowy ΔSm(T,H) zależy od dokładności pomiarów namagnesowania,
ciepła właściwego, temperatury i pola magnetycznego. Zmiana entropii magnetycznej zależy
od pochodnych namagnesowania lub ciepła właściwego po temperaturze, jakie występują we
wzorach (2.1.9) i (2.1.12). Metoda ta charakteryzuje się wysoką czułością ΔSm(T,H) na
zmiany danych pomiarowych M(T,H) i C(T,H). Na przykład przy pomiarze namagnesowania
(za pomocą magnetometru SQUID-owego) z dokładnością do 0,5 % błąd obliczenia ΔSm(T,H)
jest bliski 7.5 % [33].
Jak wynika z opisu teoretycznego, perspektywicznym do wykorzystania praktycznego
w układach chłodzących, zbudowanych na podstawie MCE, jest materiał spełniający kilka
warunków. Jednym z nich jest silna zmiana (dM/dT)H, co wskazuje na silną zmianę entropii
magnetycznej, w wąskim przedziale temperaturowym w pobliżu temperatury pokojowej.
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Materiał taki musi mieć również małą wartość ciepła właściwego, ponieważ zmiana
temperatury ΔTad jest odwrotnie proporcjonalna do Cp,H.
Bardzo ważną charakterystyką efektu magnetokalorycznego, oprócz ΔSm(T,H) i ΔTad,
jest również wydajność chłodnicza (refrigeration capacity RC), ponieważ pozwala ona ocenić
moc chłodzenia magnetycznego materiału roboczego w lodówkach magnetycznych. Parametr
ten może być obliczony w następujący sposób:
T2

RC   S (T )dT .

(2.1.15)

T1

2.2 Efekt magnetokaloryczny w pobliżu przejścia fazowego
pierwszego rodzaju
Przy obliczeniach efektu magnetokalorycznego za pomocą relacji Maxwella (2.1.7) w
pobliżu przejścia fazowego pierwszego rodzaju mogą wynikać problemy z dokładnością
wyznaczenia ΔSm. Problem ten związany jest z nieciągłością przejścia fazowego pierwszego
rodzaju i jest powodem niezdefiniowanej pochodnej w relacji Maxwella. W pracach
[34,35,36,37,38] zasugerowano, że wartość ΔSm obliczona na podstawie relacji Maxwella w
okolicach przejścia fazowego pierwszego rodzaju jest zawyżona. Dla rozwiązania tego
problemu często wykorzystuje się [39,36] równanie Clausiusa-Clapeyrona (2.2.1),

dH
S
 m ,
dT
M

(2.2.1)

jako podstawową metodę obliczenia MCE dla przejść fazowych pierwszego rodzaju.
Obliczenie całki (2.1.8) [40] wskazuje na to, że równanie Clausiusa-Clapeyrona jest tylko
szczególnym przypadkiem scałkowanej relacji Maxwella, co potwierdza relacja pokazana
poniżej:
1

c
H  M
 M 
 dT 
Sm (T , H )   
dH


M (T  Tc ) C  dTC 
. (2.2.2)



T
dH

T




H
C
0
Tc ( 0 )

H

T (H )
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Przy różniczkowaniu przyjęto następujące przybliżenia 𝜕𝑀⁄𝜕𝑇 = −∆𝑀𝛿(𝑇 − 𝑇𝐶 ) [41] i
𝑑𝑇𝐶 ⁄𝑑𝐻 = ∆𝑇/∆𝐻 spełnione w praktyce pomiarowej.
Jak wynika z przedstawionego powyżej uzasadnienia, relacja Maxwella dla niektórych
materiałów [42] może być wykorzystana do obliczania zmiany entropii magnetycznej przy
przejściach fazowych pierwszego rodzaju. Na podstawie własnego doświadczenia
stwierdzam, że w przypadku Mn2-xFexP0.5As0.5 [7] obie metody obliczeniowe dają bardzo
podobne wyniki, ale nie zawsze.
W równaniu Clausiusa-Clapeyrona zmiana entropii bezpośrednio związana jest z
izotermicznym

skokiem

namagnesowania

indukowanym

polem

magnetycznym

w

odpowiedniej temperaturze. Zmiana entropii magnetycznej w warunkach izotermicznych
może być obliczona w następujący sposób:

 dH C 
S m   M 
,
 dT 

(2.2.3)

gdzie ΔM to różnica namagnesowania między liniową ekstrapolacją namagnesowania izoterm
niżej i wyżej krytycznego pola HC. Krytyczne pole można wyznaczyć z maksimum zależności
dM/dH, obliczonej na podstawie izoterm namagnesowania.
Również

przy

izopolowych

pomiarach

namagnesowania

można

wykorzystać

następujące równanie Clausiusa-Clapeyrona dla obliczenia MCE [7]:
1

 dT 
S m  M  C  .
 dH 

W

danym

przypadku

ΔM

odpowiada

(2.2.4)

różnicy

namagnesowania

w

wysoko-

i

niskotemperaturowych fazach.

2.3 Normalny i odwrotny efekt magnetokaloryczny
Istnieją dwa rodzaje efektów magnetokalorycznych: normalny i odwrotny. Efekty te
można zdefiniować na podstawie znaku pochodnej dM/dT w równaniu Maxwella (2.1.7). W
przypadku normalnego MCE znak dM/dT jest ujemny, co powoduje negatywną wartość
ΔSm(T,H) = S(T,H) - S(T,0). Przykładem normalnego MCE jest nagrzewanie próbki przy
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przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego w okolicy temperatury przejścia od
uporządkowanej do mniej uporządkowanej fazy magnetycznej.
Natomiast dodatni znak dM/dT jest cechą charakterystyczną odwrotnego MCE. W
przypadku tego efektu przy przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego zmiana entropii
magnetycznej jest dodatnia, a temperatura próbki zmniejsza się. Efekt ten występuje w
okolicy przejścia fazowego od nieuporządkowanej do bardziej uporządkowanej fazy
magnetycznej.
W danej pracy dla monokryształów LuCoGaO4 i Fe7Se8 zaobserwowano zarówno
normalny jak i odwrotny efekt magnetokaloryczny.
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3 Aparatura pomiarowa
3.1 Magnetometr SQUID-owy
Magnetometr SQUID-dowy (firmy Quantum Design) należy do najbardziej dokładnych,
czułych i jednocześnie efektywnych urządzeń do pomiarów namagnesowania. Pomiary
można prowadzić w dwu reżymach: stałoprądowym (dc) i zmiennoprądowym (ac).

Rys. 3.1.1. Magnetometr SQUID-owy (SQUID MPMS 7XL).
Pomiary magnetyczne stałoprądowe można prowadzić w temperaturach 1,9 – 400 K.
Maksymalne pole magnetyczne, które można zastosować podczas pomiaru namagnesowania
wynosi od -70 do 70 kOe. Dla pomiarów w wysokich temperaturach (w zakresie temperatur
300 – 800 K) wykorzystano piec wyprodukowany przez firmę Quantum Design.
Pomiary ac mogą być zrealizowane w temperaturowym zakresie 1,9 - 400 K w stałym
polu od -70 do 70 kOe. Zakres częstotliwości zmiennego pola magnetycznego ac obejmuje
0,1-1000 Hz, zakres amplitudy pola ac 0,0001 – 5,2 Oe.
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3.2 Dyfraktometr rentgenowski

3.2.1 Philips X´Pert Pro Alpha1 MPD
Badania rentgenowskie dla sproszkowanych próbek LuCoGaO4 i YbCoGaO4
przeprowadzano dla ilościowej i jakościowej analizy fazowej a także dla określenia struktury
krystalicznej.

Pomiary

dyfrakcji

promieniowania

rentgenowskiego

prowadzono

w

temperaturze pokojowej i w warunkach ciśnienia atmosferycznego za pomocą dyfraktometru
Philips X´Pert Pro Alpha1 MPD (Panalytical) o zmodyfikowanej geometrii pomiarowej typu
Bragga-Brentano, wyposażonego w monochromator Johanssona (Ge) i półprzewodnikowy
detektor pozycyjny (X’Celerator).
Źródłem promieniowania rentgenowskiego jest lampa rentgenowska z anodą miedzianą.
Z wygenerowanej rozbieżnej wiązki od lampy rentgenowskiej monochromator Johanssona
wybiera wiązkę monochromatyczną o długości fali Cu Kα1 (λ = 1,54059 Å [43]).

Rys. 3.2.1 Dyfraktometr Philips X´Pert Pro Alpha1 MPD (Panalytical).
Szczegóły związane z możliwościami pomiarowymi dyfraktometru można znaleźć w
pracy [44].
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3.2.2 Rigaku-Denki D/MAX RAPID II-R
Pomiar dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dla próbki Fe7Se8 przeprowadzano
w zakresie temperatur 100-500 K (przystawka temperaturowa Oxford Cryostream 700 Plus)
przy wykorzystaniu dyfraktometru rentgenowskiego Rigaku-Denki D/MAX RAPID II-R
(Rigaku

Corporation,

Tokyo,

Japonia)

z

anodą

srebrną

Ag Kα

(λ = 0.5608 Å),

monochromatorem grafitowym (002) na wiązce pierwotnej i z dwuwymiarowym detektorem
w postaci płyty.

Rys. 3.2.2. Wnętrze dyfraktometru rentgenowskiego Rigaku-Denki D/MAX RAPID II-R.
Rozmiar piksela płyty obrazowej jest równy 100 µm x 100 µm. Sproszkowaną próbkę
umieszczano w szklanej kapilarze z średnicą 0,3 mm. Pomiar realizowano dla pustej kapilary
i odpowiednio dla kapilary wypełnionej próbką a zmierzone natężenia odejmowano jedno od
drugiego.
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3.3 Spektrometr rezonansu magnetycznego
Elektronowy rezonans magnetyczny w Fe7Se8 i w kobaltytach RCoGaO4 (R = Yb, Lu)
badano przy pomocy komercyjnego spektrometru BRUKER EMX pracującego w pasmie X, z
rezonansową wnęką odbiciową. Pomiary zależności temperaturowych przeprowadzano z
wykorzystaniem kriostatu przepływowego typu ESR 900 firmy Oxford Instruments, który
reguluje i stabilizuje temperaturę w zakresie 3,8 – 300 K.

Rys. 3.3.1. Spektrometr rezonansu magnetycznego.
Dla przeprowadzenia badań próbkę zamontowano na pręcie kwarcowym o średnicy
3 mm, zamocowanym w goniometrze umożliwiającym wykonanie badań zależności
kątowych widm rezonansowych. Pręt z próbką umieszczano w osi cylindrycznej wnęki
rezonansowej w obszarze z największą intensywnością składowej magnetycznej pola
mikrofalowego.
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3.4 Urządzenie dla badań bezpośrednich efektu
magnetokalorycznego

Rys. 3.4.1. Urządzenie dla badań
bezpośrednich efektu
magnetokalorycznego (Instytut Metali
Nieżelaznych, Gliwice).

Badania bezpośrednie efektu magnetokalorycznego wykonano na podstawie pomiarów
zmiany temperatury próbki (termoparą (Cu-CuNi)) pod wpływem zmiany zewnętrznego pola
magnetycznego. Dla zapewnienia warunków adiabatyczności próbkę umieszczano w próżni
rzędu 2,5·10-2 mbar. Wykorzystując magnesy Halbacha (NdFeB) urządzenie pozwala na
zmiany pola w zakresie od 0,1 do 6 T/s, przy przemiataniu pola od -1,7 do +1,7 T.
Eksperyment przeprowadzano w zakresie temperatur 70 - 370 К.
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3.5 Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy
(TEM) Titan Cubed 300

Rys. 3.5.1. Zdjęcie wysokorozdzielczego transmisyjnego mikroskopu elektronowego.
Badania wykonano na wysokorozdzielczym mikroskopie transmisyjnym Titan Cubed
80 - 300 o energii wiązki 300 keV wyposażonym w spektrometr promieniowania
rentgenowskiego EDX (Energy Dispersive X-ray Spektrometer). Rozdzielczość poprzeczna
mikroskopu Titan Cubed 80 - 300 osiąga około 0,1 nm.
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3.6 Urządzenie dla pomiaru ciepła właściwego (PPMS)

Rys. 3.6.1. Wielofunkcyjne urządzenie PPMS.
Wykorzystując urządzenie do pomiaru właściwości fizycznych PPMS (Physical
Property Measurement System) przeprowadzono pomiary ciepła właściwego próbek
przedstawionych w danej pracy. Urządzenie to (produkowane przez firmę Quantum Design)
jest unikatowe w związku ze swoją wielofunkcyjnością i możliwością przyłożenia dość
dużego pola magnetycznego od -90 do 90 kOe. Ciepło właściwe mierzone jest w zakresie od
1,9 do 400 K, a dokładność tego pomiaru szacowana jest na około 2 %.
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4 Właściwości strukturalne,
magnetyczne i magnetokaloryczne
kryształów LuCoGaO4 i YbCoGaO4
4.1 Część wstępna
Badane kobaltyty ziem rzadkich należą do grupy tzw. szkieł spinowych. Badania szkieł
spinowych rozpoczęto w latach 70 ubiegłego stulecia, gdy pomiary podatności ac
rozcieńczonych stopów magnetycznych wskazały na istnienie magnetycznego przejścia
fazowego [45]. Wieloletnie badania wskazują, że szkła spinowe powstają w układach
charakteryzujących się nieporządkiem (strukturalnym lub/i chemicznym), frustracją i
konkurencją oddziaływań (ferromagnetyczne i antyferromagnetyczne). Nie wszystkie
powyższe cechy muszą wystąpić jednocześnie. W badanych kobaltytach, na podstawie
pomiarów rentgenowskich można z całą pewnością stwierdzić istnienie nieporządku
strukturalnego (przypadkowe obsadzenie położeń Co i Ga) oraz frustracji geometrycznej.
W ogólnym przypadku w szkłach spinowych obserwowane przejście fazowe przejawia
się w rozbieżności nieliniowej podatności magnetycznej (z odpowiednim wykładnikiem
krytycznym [46]) przy zachowaniu ciągłości podatności liniowej. Dla potwierdzenia istnienia
fazy szkła spinowego przeprowadza się najczęściej 4 rodzaje pomiarów (niekoniecznie
wszystkie jednocześnie):


Podatności ac w funkcji częstotliwości, temperatury i pola magnetycznego. Stan szkła
spinowego

przejawia

się

przesunięciem

maksimum

podatności

w

funkcji

częstotliwości.


Ciepła właściwego. Stan szkła spinowego przejawia się brakiem osobliwości w
pobliżu temperatury zamarzania.



Efektów czasowych w namagnesowaniu przy zmianie natężenia przyłożonego pola
magnetycznego.
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Namagnesowania M w warunkach FC i ZFC*. Stan szkła spinowego przejawia się tu
w rozbieżności w pobliżu tzw. temperatury zamarzania krzywych FC i ZFC*.
Dotychczas niewiele prac poświęconych zostało zjawisku magnetokalorycznemu w

szkłach spinowych. Istotnym aspektem badań prezentowanych w tej rozprawie jest określenie
właściwości MCE w sfrustrowanej strukturze spinowej. Z tego punktu widzenia atrakcyjnie
poznawczo wyglądają pomiary namagnesowania i podatności magnetycznej w Isingowskich
monokryształach YbCoGaO4 przedstawione w pracy [47]. Badania podatności magnetycznej
prezentowane w tej pracy wskazują na istnienie w badanym materiale fazy szkła spinowego.
Właśnie wyżej wspomniane zachowanie próbki spowodowało nasze zainteresowanie
kontynuowaniem badań właściwości magnetycznych i magnetokalorycznych tego materiału.
Badania te zostały uzupełnione porównawczymi pomiarami przeprowadzonymi dla
monokryształów LuCoGaO4, nie zawierającymi magnetycznej ziemi rzadkiej, dzięki czemu
łatwiej można było zrozumieć rolę jonów kobaltu w tej grupie kobaltytów. Problemowi temu
poświęcona jest pierwsza część rozprawy.

*

Na wykresach i w tekście wprowadzono oznaczenia "ZFC" (Zero Field Cooling) i "FCC"

(Field Cooling Cooling). ZFC odpowiada pomiarowi namagnesowania w zależności od
temperatury w warunkach gdy początkowo próbka jest schłodzona do wybranej temperatury
w zerowym polu magnetycznym, a następnie po ustaleniu wartości stałego pola
magnetycznego przeprowadzany jest pomiar M(T) przy wzroście temperatury. Pomiar
zależności M(T) w trybie „FCC” prowadzi się podczas schładzania próbki w stałym polu
magnetycznym. W następnych rozdziałach będzie używany skrót "ZFW" (Field Cooling
Warming), który charakteryzuje pomiar namagnesowania przy grzaniu i jest realizowany
według następującego scenariusza: ustalenie stałego pola magnetycznego, schładzanie próbki
do wybranej temperatury i przeprowadzenie pomiaru M(T) przy grzaniu.
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4.2 Charakterystyka krystalograficzna materiału: analiza
fazowa i udokładnienie struktury LuCoGaO4 i YbCoGaO4
Dla

sprawdzenia

struktury

krystalicznej,

a

także

jednorodności

fazowej

przeprowadzono badania rentgenowskie próbek LuCoGaO4 i YbCoGaO4. Kryształy te są
szkłami spinowymi, w związku z czym można było oczekiwać, że ich podstawowymi
cechami powinny być frustracja strukturalna i/lub geometryczna spinów. Prowadzone badania
strukturalne zostały ukierunkowane na sprawdzenie tych cech szkieł spinowych, zwłaszcza
potwierdzenie istnienia nieporządku strukturalnego lub przeciwnie - potwierdzenie istnienia
nadstruktury jonów magnetycznych w strukturze krystalicznej.
Analizę ilościową oraz charakteryzację strukturalną zrealizowano metodą Rietvelda za
pomocą programu Fullprof 2.k [48]. Rysunek 4.2.1 pokazuje przykładowy wynik
udokładnienia widma dyfrakcyjnego sproszkowanej próbki LuCoGaO4 dla identyfikacji
jednorodności fazowej. Parametry sieci krystalicznej dla fazy LuCoGaO4 wynoszą:
a = 3.39989(1) Å, c = 25.2117(1) Å. Wynik ten jest w dobrej zgodności z nielicznymi danymi
literaturowymi (a = 3.4062(1) Å, c = 25.220(1) Å) [49]. Użyty model krystalograficzny [49]
zawiera pięć atomów w pozycjach 6c (0,0,z) z obsadzeniem 0.5 dla pozycji atomów metali
przejściowych oraz 1 dla pozycji atomów tlenu. Model ten przewiduje, że atomy Lu i Yb
przysuwają się z pozycji idealnej (0,0,0) wzdłuż osi c na małą odległość (około 0,005)
[49, 50]. Przyczyną tego przesunięcia jest, prawdopodobnie, nieuporządkowanie atomów Co i
Ga. Uwzględnienie przesunięcia w założonym modelu pozwoliło uzyskać o kilka procent
lepszą dokładność dopasowania (Rwp = 9.2%) w porównaniu do modelu bez przesunięcia
(Rwp = 10.5%). Udokładnione współrzędne atomów z podano w tabeli 4.2.1. W tabeli tej
podano również informację o zaobserwowanej fazie domieszkowej Lu3Ga5O12.
Analiza fazowa i ilościowa metodą XPD pokazuje, że próbka LuCoGaO4 zawiera dwie
fazy: LuCoGaO4 (grupa przestrzenna R-3m [51]) o zawartości 95.4(3)% (wagowych) i
4.6(1) % fazy Lu3Ga5O12 (grupa przestrzenna Ia-3d [52]).
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Tabela 4.2.1. Wyniki procedury udokładnienia metodą Rietvelda dla próbki LuCoGaO4.

Faza

Grupa
przestrzenna

Parametry sieci
a, [Å]

c, [Å]

Pozycje
atomów

Zawartość
ilościowa,
[%, wag.]

Rwp
GOF

zLu
0.00514(5)
zCo
0.21477(2)
LuCoGaO4

R-3m

3.39989(1) 25.2117(1)

zGa
0.21477(2)

95.4(3)

zO1
0.2918(1)

9.22
1611.970

zO2
0.1317(1)
xO 0.023(1)
Lu3Ga5O12

Ia-3d

12.2485(3)

yO 0.071(1)

4.6(1)

zO 0.161(1)

Rys. 4.2.1. Rezultaty udokładnienia struktury dla próbki LuCoGaO4 za pomocą metody Rietvelda.
Symbole: dyfraktogram eksperymentalny (•), teoretyczny (–), krzywa różnicowa (–), pozycje
refleksów braggowskich ( | ).
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Wyznaczone parametry sieci krystalicznej dla fazy YbCoGaO4 (w układzie
heksagonalnym)

mają

następujące

wartości

a = 3.41416(1) Å,

c = 25.10673(13) Å.

Otrzymane wartości są w dobrej zgodności z danymi literaturowymi [51] (gdzie
a = 3.4165(1) Å i c = 25.122(1) Å). Zawartość fazową i dodatkowe dane dotyczące struktury
krystalograficznej poszczególnych składników danego materiału można znaleźć w tabeli
4.2.2.
Tabela 4.2.2. Wyniki procedury udokładnienia metodą Rietvelda dla próbki YbCoGaO4.

Faza

Grupa
przestrze
nna

Parametry sieci
a, [Å]

c, [Å]

Pozycje
atomów

Zawartość
ilościowa
[wt. %]

Rwp
GOF

zYb
0.00482(7)
zCo
0.21487(3)
YbCoGaO4

R-3m

3.41416(1)

25.10673(13)

zGa
0.21487(3)

89.25(37)

zO1
0.29271(17)

12.2

zO2
0.13219(14)

1725.283

xO 0.02402(81)
Yb3Ga5O12

Ia-3d

12.25345(12)

yO
0.06415(91)

10.75(17)

zO
0.16821(105)
Użyty dla obu związków model krystalograficzny został opisany w pracy [50]. Model ten
zakłada, że atomy ziem rzadkich Lu i Yb są przesunięte z pozycji idealnej 3c (0,0,0) do
pozycji 6c (0,0,z) a atomy metali przejściowych Co i Ga są chaotycznie wymieszane między
sobą i zajmują jednakowe pozycje atomowe. Brak dodatkowych pików dyfrakcyjnych
(Rys. 4.2.1) wskazuje na to, że w próbkach nie ma uporządkowanej nadstruktury atomów Co i
Ga. Z zastosowanego modelu krystalograficznego wynika, że prawdopodobieństwo
utworzenia przez jony Co równobocznych trójkątów równa się 0.53=1/8, tak jak pokazano to
na rysunku 4.2.2. Struktura ta umożliwia frustracje strukturalną i geometryczną spinów Co.

36

Rys.4.2.2. Model struktury kryształów YbCoGaO4 i LuCoGaO4.
Atomy Yb znajdują się w otoczeniu oktaedrycznym atomów tlenu. Udokładnione pozycje
atomowe z dla wszystkich rodzajów atomów są bliskie do danych podanych w pracach [51] i
[50]. Wyniki dotyczące przesunięć jonów ziem rzadkich są wynikami oryginalnymi.

4.3 Badania kryształów LuCoGaO4 i YbCoGaO4
wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopem
elektronowym
Przeprowadzone w tej pracy badania rentgenowskie i praca [49] wskazują na
nieuporządkowanie jonów Co i Ga w próbkach LuCoGaO4 i YbCoGaO4 istotne dla
zrozumienia istnienia fazy szkła spinowego. Dla dodatkowego sprawdzenia tego stwierdzenia
przeprowadzono badania za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
monokrystalicznych próbek LuCoGaO4 i YbCoGaO4.
Preparaty do badań TEM przegotowano za pomocą metody zogniskowanej wiązki
jonów (FIB) korzystając z dwuwiązkowego mikroskopu skaningowego SEM/FIB Helios
Nanolab Dual Beam. Cienkie preparaty w formie płytek o grubości 40-80 nm wycięto z
monokryształów LuCoGaO4 i YbCoGaO4 w kierunku krystalograficznym [001]. Preparaty
badano mikroskopem FEI TITAN Cubed 80-300 kV wyposażonym w spektrometr
promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii (EDX) przy napięciu przyspieszającym
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wiązkę elektronową 300 kV (Rys. 3.5.1). Na rysunku 4.3.1 pokazano widmo energii
promieniowania rentgenowskiego, którego analiza ilościowa, uzyskana za pomocą programu
TIA, potwierdza skład próbki YbCoGaO4 w granicach błędu doświadczalnego.
Na rysunku 4.3.2 pokazano model struktury kryształów RCoGaO4 (R = Lu,Yb).
Kryształy zawierają podwójne warstwy trójkątnych piramid FO5 (F = Co, Ga) rozdzielonych
warstwą oktaedrów RO6. Atomy Lu, Yb jak również Co, Ga znajdują się w otoczeniu tlenu
zlokalizowanego w odpowiednich wierzchołkach oktaedrów lub piramid.

Rys.4.3.1. Widmo dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego dla próbki YbCoGaO4.

Rys.4.3.2. Model struktury kryształów YbCoGaO4 i LuCoGaO4.
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Na rysunku 4.3.3 przedstawiono wysokorozdzielczy obraz preparatu próbki YbCoGaO4
wykonany wiązką elektronową skierowaną wzdłuż kierunku <100>. Wyraźnie widoczna jest
warstwowa struktura krystaliczna próbki. Na obraz wysokorozdzielczy nałożono położenia
kolumn atomowych (żółte kółka) odpowiadających rzutowi struktury kryształu zgodnie z
danymi krystalograficznymi zaprezentowanymi w pracy [51]. Podobne wyniki otrzymano dla
próbki LuCoGaO4.

Fig. 4.3.3. Wysokorozdzielczy obraz TEM dla próbki YbCoGaO4 z wiązką elektronową
skierowaną wzdłuż kierunku <100>. Kolumny atomowe Yb, Co, Ga i O zaznaczono
okręgami o różnych średnicach.
Badania istnienia uporządkowania Co i Ga w kryształach LuCoGaO4 i YbCoGaO4 na
podstawie metody TEM nie dały jednoznacznych wyników z powodu podobieństwa obrazów
jonów Co i Ga. Trudność odróżnienia odpowiednich atomów metali przejściowych
komplikuje zaobserwowanie odpowiednich nadstruktur. Badania TEM nie wskazują na
istnienia uporządkowania jonów Co i Ga.
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4.4 Statyczne właściwości magnetyczne
Wyniki badań namagnesowania w funkcji temperatury w słabym polu magnetycznym
H = 50 Oe skierowanym równolegle i prostopadle do osi krystalograficznej c pokazano na
Rys. 4.4.1 i Rys. 4.4.2 odpowiednio dla kryształów LuCoGaO4 i YbCoGaO4. Rysunek 4.4.1
przedstawia standardowy kształt krzywych namagnesowania ZFC i FCC w próbce LuCoGaO4
dla obu kierunków pola magnetycznego. Krzywe te sugerują istnienie w LuCoGaO4 fazy
szkła spinowego z temperaturą zamarzania Tf = 21 K.
Zależność temperaturowa namagnesowania w próbce YbCoGaO4 (Rys. 4.4.2)
przedstawia

silnie

anizotropowe

zachowanie,

gdyż

dla

orientacji

H || c

krzywa

namagnesowania ma kształt charakterystyczny dla szkła spinowego z temperaturą zamarzania
Tf = 20.3 K, a dla orientacji H  c próbka zachowuje się jak paramagnetyk. Takie
anizotropowe zachowanie sugeruje Isingowski charakter szkła spinowego w YbCoGaO4.
Wykorzystując prawo Curie–Weissa (4.4.1) przeprowadzono dopasowanie odwrotności
podatności od temperatury powyżej Tf [53]:
χ-1 = (T+θ)/C

(4.4.1)

gdzie C - stała Curie, θ - temperatura Curie-Weissa.
Z podanych dopasowań wyznaczono stałe Curie i temperatury Curie-Weissa dla obu
kryształów: LuCoGaO4 (Rys. 4.4.3, 4.4.4): θII = 78 K dla H || c i θ = 197 K dla H  c,
YbCoGaO4 (Rys. 4.4.4, 4.4.6): θII = 74 K dla H || c i θ = 181 K dla H  c. Wyniki
dopasowania prawa Curie-Weissa dla monokryształu YbCoGaO4 wskazują na niezgodność z
wynikami opublikowanymi w literaturze [47], w których dla kryształu YbCoGaO4 otrzymano:
θ II=33 K dla H || c i θ=56 K dla H  c. Wydaje się, że za te rozbieżności odpowiada zbyt
szeroki zakres dopasowania zastosowany w pracy [47] (dochodzący nawet do temperatury
przejścia), co jest powodem zwiększenia błędu odpowiednich parametrów dopasowania θ i C.
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Rys. 4.4.1. Zależność temperaturowa namagnesowania ZFC (kwadraty) i FC (trójkąty) w polu
H = 50 Oe równoległym i prostopadłym do osi krystalograficznej c dla monokryształu
LuCoGaO4.

Rys. 4.4.2. Zależność temperaturowa namagnesowania ZFC (kwadraty) i FC (trójkąty) w polu
H = 50 Oe równoległym i prostopadłym do osi krystalicznej c dla monokryształu YbCoGaO4.
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Rys. 4.4.3. Zależność odwrotności podatności magnetycznej od temperatury w polu
magnetycznym H = 5000 Oe równoległym do osi c dla monokryształu LuCoGaO4.

Rys. 4.4.4. Zależność odwrotności podatności magnetycznej od temperatury w polu
magnetycznym H = 5000 Oe równoległym do osi c dla monokryształu YbCoGaO4.
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Rys. 4.4.5. Zależność odwrotności podatności magnetycznej od temperatury w polu
magnetycznym H = 5000 Oe prostopadłym do osi c dla monokryształu LuCoGaO4.

Rys. 4.4.6. Zależność odwrotności podatności magnetycznej od temperatury w polu
magnetycznym H = 5000 Oe prostopadłym do osi c dla monokryształu YbCoGaO4.
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Przedstawione powyżej wartości temperatur Curie-Weissa wskazują na anizotropię
właściwości magnetycznych obu monokryształów, a dodatni znak temperatury świadczy o
dominującym oddziaływaniu antyferromagnetycznym w badanych materiałach [54].
Dla głębszego zrozumienia właściwości magnetycznych badanych materiałów
przeprowadzono

również

obliczenia

paramagnetycznego

efektywnego

momentu

magnetycznego peff na podstawie wzoru:

C

N S peff2  B2
3k B

,

(4.4.2)

gdzie NS, μB i kB to odpowiednio ilość jonów w gramie badanego materiału, magneton Bohra i
stała Boltzmanna. Stała C jest parametrem dopasowania z prawa Curie-Weissa.
Uzyskane wyniki dla momentu magnetycznego w obszarze paramagnetycznym również
wskazują

na

anizotropie

układu

LuCoGaO4

peff || ≈ 5,61 μB /(f.u.)

dla

H || c

i

peff  ≈ 4,83 μB /(f.u.) dla H  c. Jeszcze bardziej anizotropowy jest kryształ YbCoGaO4 z
momentem magnetycznym peff || ≈ 7,53 μB /(f.u.) dla H || c i peff  ≈ 6,2 μB /(f.u.) dla H  c.
Wysoka wartość peff dla jonu Co2+ w LuCoGaO4 i YbCoGaO4 wskazuje na istotny wkład
momentu orbitalnego tego jonu do efektywnej wartości peff.
Zwiększenie

paramagnetycznego

efektywnego

momentu

magnetycznego

dla

3+

YbCoGaO4 związane jest z magnetycznym wkładem jonu Yb , ponieważ stan podstawowy
Yb3+ to stan magnetyczny 2F7/2, podczas gdy stan podstawowy jonu Lu3+ jest stanem
niemagnetycznym. Wyznaczone wartości peff w dwóch kierunkach pola magnetycznego
wskazują na większą anizotropię momentu magnetycznego w monokrysztale YbCoGaO4.
Wynika to z silnej anizotropii jonów Yb3+ oraz z silnego oddziaływania wymiennego
pomiędzy jonami Co2+ i Yb3+ dzięki któremu obie podsieci są sprzęgnięte co wzmacnia
anizotropię całego układu .
Dla oszacowania pola molekularnego działającego na jony Co2+ i Yb3+w próbkach
LuCoGaO4 i YbCoGaO4 wykorzystano fenomenologiczną teorię pola molekularnego, wg.
której [55]:
2
peff
 g 2 J ( J  1) ,

(4.4.3)

gdzie g – czynnik Landego, J – całkowity moment pędu.
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Namagnesowanie nasycenia wyraża się wzorem

M S  N A  B peff ,

(4.4.4)

gdzie NA – stała Avogadra, a pole molekularne

H mol    M s ,

(4.4.5)

przy czym



3k B
,
N A g  B2 J ( J  1)

(4.4.6)

2

gdzie λ – stała pola molekularnego.
Na podstawie wzoru (4.4.5) oszacowano pole molekularne działające na jon Co2+ w
monokrysztale LuCoGaO4, w orientacji równoległej Hmol || ≈ 620 kOe i prostopadłej
Hmol  ≈ 1820 kOe do osi c.
Dla wyznaczenia pola molekularnego działającego na jon Yb3+ w próbce YbCoGaO4
przyjęto następujące przybliżenie: ze względu na to, że w materiale YbCoGaO4, w
porównaniu z LuCoGaO4, oprócz jonu Co2+ istnieje jeszcze magnetyczny jon ziemi rzadkiej
Yb3+ (podsieć Yb), podatność magnetyczną jonu Yb3+ w YbCoGaO4 w zerowym przybliżeniu
można wyznaczyć z różnicy pomiędzy podatnościami monokryształów LuCoGaO4 i
YbCoGaO4 dla tych samych kierunków pola magnetycznego.

 Yb   YbCoGaO   LuCoGaO 
4

4

CYbCoGaO4
T  YbCoGaO4



C LuCoGaO 4
T   LuCoGaO 4

(4.4.7)

Z eksperymentalnie otrzymanej temperaturowej zależności podatności magnetycznej
jonu Yb3+ w monokrysztale YbCoGaO4 na podstawie prawa Curie-Weissa wyznaczono
parametry C i θ dla tego jonu (dla podsieci Yb3+). Z wartości stałej C obliczono zgodnie z
wzorem (4.4.2) efektywny moment paramagnetyczny dla równoległej peff || ≈ 5 μB /(f.u.) i
prostopadłej peff  ≈ 4,4 μB /(f.u.) orientacji pola magnetycznego w stosunku do osi c. Wyżej
określone parametry wykorzystano dla obliczenia pola molekularnego na podstawie wzorów
(4.4.4)-(4.4.6), z których wynika, że Hmol || ≈ 610 kOe dla równoległego i Hmol  ≈ 1650 kOe
dla prostopadłego kierunku pola w stosunku do krystalograficznej osi c.
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Rys. 4.4.7. Dopasowanie prawa Curie-Weissa do obliczonej zależności podatności
magnetycznej (według wzoru 4.4.7) od temperatury w polu magnetycznym H = 5000 Oe
równoległym do osi c dla jonu Yb3+ w monokrysztale YbCoGaO4.

Rys. 4.4.8. Dopasowanie prawa Curie-Weissa do obliczonej zależności podatności
magnetycznej (według wzoru 4.4.7) od temperatury w polu magnetycznym H = 5000 Oe
prostopadłym do osi c dla jonu Yb3+ w monokrysztale YbCoGaO4.
Wykonano pomiary pętli histerezy M(H) próbek w temperaturze poniżej temperatury
zamarzania spinów T = 10 K (Rys. 4.4.9, 4.4.10).
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Rys. 4.4.9. Pętle histerezy w temperaturze T = 10 K dla monokryształu LuCoGaO4. Pole
magnetyczne przyłożono równolegle (trójkąty) i prostopadle (kwadraty) do osi c. Wkładka
przedstawia powiększoną część rysunku dla lepszego pokazania pętli histerezy dla H  c.

Rys. 4.4.10. Pętle histerezy w temperaturze T = 10 K dla monokryształu YbCoGaO4. Pole
magnetyczne przyłożono równolegle (trójkąty) i prostopadle (kwadraty) do osi c. Wkładka
przedstawia powiększoną część rysunku dla lepszego pokazania liniowej zależności M(H)
przy H  c.
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Jak widać z przedstawionych rysunków oba kryształy wykazują silną anizotropię
właściwości magnetycznych. W przypadku LuCoGaO4 zaobserwowano pętle histerezy dla
obu kierunków pola magnetycznego. Próbka YbCoGaO4, natomiast, wykazuje histerezę tylko
w kierunku H || c. Przy przyłożeniu pola H  c kryształ charakteryzuje się liniową zależnością
namagnesowania od pola charakterystyczną dla paramagnetyków. Paramagnetyczne
zachowanie w orientacji prostopadłej wskazuje na Isingowski charakter zachowania
namagnesowania w krysztale YbCoGaO4 w odróżnieniu od zachowania Heisenbergowskiego,
obserwowanego w krysztale LuCoGaO4.

4.5 Zmiennoprądowe (ac) badania właściwości
magnetycznych
Podstawowe zmiennoprądowe badania przeprowadzono dla potwierdzenia istnienia
fazy szkła spinowego w kryształach LuCoGaO4 i YbCoGaO4. Pomiary ac dostarczają
informacji o dynamice namagnesowania, które nie uwidaczniają się w pomiarach
stałoprądowych. Tego typu badania mogą rozstrzygnąć czy zachowanie zaobserwowane w
pomiarach statycznych związane jest z obecnością fazy szkła spinowego, czy z
superparamagnetyzmem lub strukturą domenową. Na rysunkach 4.5.1 i 4.5.2 pokazano
zależność rzeczywistej części podatności magnetycznej χ' od temperatury w okolicy przejścia
fazowego. Widać wyraźnie przesunięcie ekstremów, do wyższych temperatur ze wzrostem
częstotliwości pola ac od 0,1 do 1000 Hz dla LuCoGaO4 i od 1 do 1000 Hz dla YbCoGaO4.
Podobne przesunięcia zaobserwowano w urojonej części podatności magnetycznej χ'' dla obu
kryształów co jest przedstawione na rysunkach 4.5.3 i 4.5.4. Takie zachowanie jest właściwe
dla szkieł spinowych i superparamagnetyków.
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Rys. 4.5.1. Zależność rzeczywistej składowej podatności magnetycznej χ' dla LuGaCoO4 od
temperatury zmierzona dla częstotliwości od 0,1 do 1000 Hz w zerowym stałoprądowym
polu magnetycznym z amplitudą zmiennego pola h(ac) = 3 Oe.

Rys. 4.5.2. Zależność rzeczywistej składowej podatności magnetycznej χ' dla YbGaCoO4 od
temperatury zmierzona dla częstotliwości od 1 do 1000 Hz w zerowym stałoprądowym polu
magnetycznym z amplitudą zmiennego pola h(ac) = 1 Oe [47].
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Rys. 4.5.3. Zależność urojonej składowej podatności magnetycznej χ'' dla LuGaCoO4 od
temperatury zmierzona dla częstotliwości od 0,1 do 1000 Hz w zerowym stałoprądowym polu
magnetycznym z amplitudą zmiennego pola h(ac) = 3 Oe.

Rys. 4.5.4. Zależność urojonej składowej podatności magnetycznej χ'' dla YbGaCoO4 od
temperatury zmierzona dla częstotliwości od 1 do 1000 Hz w zerowym stałoprądowym polu
magnetycznym i amplitudą zmiennego pola h(ac) = 1 Oe [47].
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Aby rozstrzygnąć czy badane kryształy posiadają fazę szkła spinowego wyznaczono parametr
Mydosha [56,57], który dla szkła spinowego powinien mieć w przybliżeniu wartość:
ΔTf /(Tflnω) ~ 0.02,

(4.5.1)

gdzie ΔTf – zmiana ekstremum piku podatności magnetycznej ze zmianą częstotliwości pola
ac, ω – częstotliwość pola ac.
Na podstawie obliczonych parametrów Mydosha, równych 0.02 dla obu kryształów, można
stwierdzić, że próbki LuCoGaO4 i YbCoGaO4 wykazują fazę szkła spinowego.

4.6 Opis izopolowych wyników pomiarów namagnesowania
wykorzystanych dla obliczeń efektu magnetokalorycznego
Ważnym czynnikiem wykorzystywanym do obliczenia efektu magnetokalorycznego
jest kształt krzywych namagnesowania. Na rysunkach 4.6.1 i 4.6.2 pokazano zależności
temperaturowe

namagnesowania

dla

pola

magnetycznego

równoległego

do

osi

krystalograficznej c próbek LuCoGaO4 i YbCoGaO4.
Namagnesowanie w funkcji temperatury posiada jedno maksimum w okolicy
temperatury zamarzania (Tf = 21.1 K) związane z przejściem od fazy szkła spinowego do
fazy paramagnetycznej (Rys. 4.6.1). Z porównania rysunków 4.6.1 i 4.6.2 wynika, że próbka
YbCoGaO4 posiada inny kształt zależności krzywej namagnesowania od temperatury. W
pobliżu temperatury Tf = 20 K uwidaczniają się zmiany M(T) związane z przejściami od fazy
szkła spinowego do fazy paramagnetycznej. W niskich temperaturach obserwuje się wzrost
namagnesowania, który związany jest z silnym odziaływaniem wymiany pomiędzy Yb3+ i
Co2+, wynikiem czego jest dominowanie odziaływania ferromagnetycznego.
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Rys. 4.6.1.Temperaturowe zależności namagnesowania w polu magnetycznym
równoległym do osi c dla LuCoGaO4.

Rys. 4.6.2. Temperaturowe zależności namagnesowania w polu magnetycznym równoległym
do osi c dla YbCoGaO4.
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Pochodna namagnesowania od temperatury gra istotną role w obliczeniach efektu
magnetokalorycznego i często może wyjaśnić wiele anomalii związanych z przejściami
magnetycznymi których nie widać na krzywych M(T), to wynika z relacji Maxwella. Na
rysunku 4.6.3 pokazano temperaturową zależność dM/dT w różnych polach magnetycznych
dla kryształów LuCoGaO4. Widać podwójne przegięcia krzywych dM/dT w zależności od
temperatury. Pierwszą anomalię w niskich temperaturach można wytłumaczyć indukowanymi
polem

magnetycznym

przejściami

od

fazy

z

dominującymi

oddziaływaniami

antyferromagnetycznymi do fazy z dominującymi oddziaływaniami ferromagnetycznymi.
Przy zwiększeniu natężenia zewnętrznego pola magnetycznego zwiększa się energia
zeemanowska, która porządkuje spiny wzdłuż tego pola. W związku z tym przy zwiększaniu
natężenia pola magnetycznego przeorientowanie spinów do fazy ferromagnetycznej odbywa
się w niższych temperaturach. Odwrotną zależność przesunięcia drugiego piku przedstawiają
pochodne dM/dT w zależności od temperatury. Druga osobliwość pochodnych dM/dT, którą
widzimy w wyższych temperaturach, odpowiada przejściu od fazy z dominującymi
oddziaływaniami ferromagnetycznymi do fazy paramagnetycznej.

Rys. 4.6.3. Zachowanie dM/dT w zależności od temperatury w polach magnetycznych
równoległych do osi c dla LuCoGaO4.
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Rys. 4.6.4. Zachowanie dM/dT w zależności od temperatury w polu magnetycznym
równoległym do osi c dla YbCoGaO4.
Na rysunku 4.6.4 pokazano wyniki pomiarów pochodnych dM/dT w zależności od
temperatury dla różnych pól magnetycznych przyłożonych równolegle do osi c dla
monokryształu YbCoGaO4. Zależność ta przedstawia dwie anomalie podobne do
omówionych poprzednio. Pierwsza anomalia w niskich temperaturach jest związana z
przejściem od dominującej fazy ferromagnetycznej do fazy szkła spinowego. Przyczyną
ferromagnetycznego ustawienia spinów w niskich temperaturach jest silne odziaływanie
wymienne pomiędzy jonami Co i Yb oraz porządkujące działanie zewnętrznego pola
magnetycznego na spiny. Anomalia ta przesuwa się do wyższych temperatur ze zwiększeniem
natężenia pola magnetycznego. Zupełnie inną naturę ma anomalia w wyższej temperaturze.
Obserwowane piki są wynikiem przejścia od fazy szkła spinowego do fazy paramagnetycznej.
Osobliwości te przesuwają się do niższych temperatur ze zwiększeniem zewnętrznego pola
magnetycznego. Pole magnetyczne w tym przypadku zmniejsza zasięg fazy szkła spinowego
kierując momenty magnetyczne tej fazy wzdłuż pola magnetycznego i zacierając w ten
sposób różnice między fazą szkła spinowego i fazą paramagnetyczną. Obserwowane różnice
w zachowaniu przesunięcia piku przejścia fazowego w obu monokryształach wiążemy z
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istnieniem silnych anizotropowych oddziaływań wymiennych w YbCoGaO4 .Takie
przesunięcie pików w próbce YbCoGaO4 jest odwrotne w stosunku do zachowania
odpowiedniej anomalii w LuCoGaO4, co jeszcze raz świadczy o zmianie mechanizmu
zachowania spinów w zewnętrznym polu magnetycznemu przy zamianie jonu Lu3+ na
magnetyczny jon Yb3+.
Dla porównania i pełniejszego zrozumienia anizotropii efektu magnetokalorycznego w
kryształach LuCoGaO4 i YbCoGaO4 zbadano temperaturową zależność namagnesowania
przy przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego prostopadle do krystalograficznej osi c.
Dla próbki LuCoGaO4 wartość namagnesowania dla pola przyłożonego prostopadle do
kierunku c (Rys. 4.6.5) jest około 4.6 razy mniejsza niż dla orientacji pola równoległego do
osi c (Rys. 4.6.1), a kształt zależności temperaturowych jest podobny.

Rys. 4.6.5. Zależność temperaturowa namagnesowania dla różnych wartości pola
magnetycznego przyłożonego prostopadle do osi c dla LuCoGaO4.
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Rys. 4.6.6. Zależność temperaturowa namagnesowania dla różnych wartości pola
magnetycznego przyłożonego prostopadle do osi c dla YbCoGaO4.
W odróżnieniu od kryształu LuCoGaO4, dla kryształu YbCoGaO4 zaobserwowano
różnice nie tylko wartości namagnesowania ale i kształtu krzywych zależności
temperaturowych namagnesowania dla dwóch różnych kierunków pola magnetycznego.
Wartość namagnesowania w kierunku prostopadłym do osi c jest dwa razy mniejsza niż dla
orientacji równoległej. Kształt temperaturowych zależności namagnesowania na rysunku
4.6.6 jest bardzo podobny do zachowania paramagnetyków [57], ale w niskich temperaturach,
poniżej 5 K, widoczne są osobliwości związane z silnym odziaływaniem między jonami Yb i
Co, które również zaobserwowano dla H || c (Rys. 4.6.2).

4.7 Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie
pomiarów namagnesowania
Na podstawie izopolowych zależności namagnesowania od temperatury, wykorzystując
równania Maxwella (opisane w rozdziale 2.1.2), obliczono zmiany entropii magnetycznej w
zależności od temperatury w polach magnetycznych od 1000 do 50000 Oe dla LuCoGaO4 i od
10000 do 50000 Oe dla YbCoGaO4.
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Zależność zmiany entropii magnetycznej w funkcji temperatury dla próbki LuCoGaO4
przy przyłożonym polu magnetycznym wzdłuż osi c, przedstawiona na rysunku 4.7.1, posiada
dwa ekstrema. Pierwsze minimum zmiany entropii odpowiada odwrotnemu efektowi
magnetokalorycznemu, związanemu z przejściem indukowanym zewnętrznym polem
magnetycznym od fazy szkła spinowego do fazy ferromagnetycznej (tak jak to opisano w
poprzednim

rozdziale).

Drugie

ekstremum - maksimum

prezentuje

normalny

efekt

magnetokaloryczny w okolicy temperatury 40 K i jest wynikiem przejścia od fazy
ferromagnetycznej do fazy paramagnetycznej.

Rys. 4.7.1. Zależność temperaturowa zmiany entropii magnetycznej w polu
magnetycznym skierowanym wzdłuż osi c dla kryształu LuCoGaO4.
Wyniki przedstawione na rysunku 4.7.2, pokazują, że zależności temperaturowe zmian
entropii

magnetycznej

monokryształu

kobaltytu

iterbowego,

dla

orientacji

pola

magnetycznego równoległego do osi krystalograficznej c posiadają inny kształt w porównaniu
z krzywymi dla kryształu LuCoGaO4. Zmiana zachowania ΔSm(T) w krysztale YbCoGaO4
może być wytłumaczona silnym oddziaływaniem ferromagnetycznym pomiędzy jonami YbCo, na co wskazuje efekt Schottky’ego. Takie oddziaływanie „przydusza” w niskich
temperaturach fazę antyferromagnetyczną i odpowiednio związany z daną fazą odwrotny
efekt magnetokaloryczny. Dlatego w krysztale YbCoGaO4 występuje tylko normalny efekt
magnetokaloryczny.

Przy

zwiększeniu

temperatury

uporządkowanie

typu
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ferromagnetycznego przechodzi do uporządkowania ferrimagnetycznego i powoduje
pojawienie pierwszego maksimum zmiany entropii magnetycznej przy przyłożeniu
zewnętrznego pola magnetycznego równolegle do osi c. Przyczyną drugiego wzrostu wartości
normalnego efektu magnetokalorycznego przy zwiększeniu temperatury jest przejście od fazy
szkła spinowego (ferrimagnetycznego uporządkowania) do fazy nieuporządkowanej paramagnetycznej. Opisane wyżej anomalie są dobrze widoczne na zmianach pochodnej
namagnesowania od temperatury na rysunku 4.6.4.

Rys. 4.7.2. Zależność temperaturowa zmiany entropii magnetycznej w polu
magnetycznym skierowanym wzdłuż osi c kryształu YbCoGaO4.
Porównanie zależności ΔSm od temperatury dla dwóch różnych kierunków
zewnętrznego pola magnetycznego dla kryształu LuCoGaO4 pokazuje anizotropowy i bardzo
podobny kształt krzywych zmiany entropii magnetycznej (Rys. 4.7.1, 4.7.3). Takie
zachowanie wynika z anizotropii i podobnego kształtu krzywych namagnesowania dla obu
kierunków (Rys. 4.6.1, 4.6.5). Dla porównania i jako dowód zaobserwowanej anizotropii
podano wyniki maksymalnej zmiany entropii magnetycznej ΔSm = 9650 erg/(g K) przy H || c i
ΔSm = 190 erg/(g K)

przy

Hc

w

polu

H = 50000 Oe

dla

odwrotnego

efektu

magnetokalorycznego w monokrysztale LuCoGaO4. Obliczono również wydajność
chłodniczą dla tego kryształu na podstawie równania (2.1.15) |RC| ≈ 46800 erg/g (całkowanie
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przeprowadzono w zakresie od 6 do 15.5 K) przy H || c i |RC| ≈ 1100 erg/g (całkowanie
przeprowadzono w zakresie od 7 do 18.5 K) przy H  c w polu H = 50000 Oe.

Rys. 4.7.3. Temperaturowe zmiany entropii magnetycznej w polu magnetycznym
prostopadłym do osi c dla kryształu LuCoGaO4.

Rys. 4.7.4. Temperaturowe zależności zmian entropii magnetycznej w polu magnetycznym
prostopadłym do osi c dla kryształu YbCoGaO4.
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Wyznaczone

ekstremum

zmiany

entropii

magnetycznej

normalnego

efektu

magnetokalorycznego równa się ΔSm = -1940 erg/(g K) przy H || c i ΔSm = -95 erg/(g K) przy
H  c, a wydajność chłodnicza (2.1.15) |RC| ≈ 88200 erg/g (całkowanie przeprowadzono w
zakresie od 15.5 do 100 K) przy H || c i |RC| ≈ 5500 erg/g (całkowanie przeprowadzono w
zakresie od 18.5 do 100 K) przy H  c w polu H = 50000 Oe dla próbki LuCoGaO4. Różnica
wartości RC dla pola magnetycznego, równoległego i prostopadłego do kierunku
krystalograficznego c i wartości pola 50000 Oe równa się około 97% dla odwrotnego MCE i
94% dla normalnego MCE. Takie zachowanie świadczy o silnej anizotropii jonów Co2+ w
układzie LuCoGaO4.
Efekt magnetokaloryczny dla próbki YbCoGaO4 w przyłożonym polu magnetycznym
prostopadłym do osi krystalograficznej c charakteryzuje się wzrostem zmiany entropii
magnetycznej tylko w niskich temperaturach. Wzrost ten związany jest z efektem
Schottky’ego (Rys. 4.7.4). Drugi pik zmian entropii magnetycznej w tej orientacji nie istnieje,
ponieważ próbka wykazuje paramagnetyczne zachowanie namagnesowania od temperatury,
(patrz rysunek 4.6.6).
Dla porównania z monokryształem LuCoGaO4 zaprezentowano poniżej wyniki obliczeń
temperaturowych zmian entropii magnetycznej kryształu YbCoGaO4. Wartość normalnego
efektu magnetokalorycznego, spowodowanego efektem Schottky’ego, w temperaturze około
4 K, wynosi ΔSm = -18660 erg/(g K) przy H || c i ΔSm = -14975 erg/(g K) przy H  c w polu
H = 50000 Oe. Normalny efekt magnetokaloryczny wynikający z przejścia od dominującej
fazy ferromagnetycznej do fazy paramagnetycznej charakteryzuje się zmianą entropii
magnetycznej o wielkości ΔSm = -11150 erg/(g K) przy H || c w polu H = 50000 Oe.
Obliczona wydajność chłodnicza (2.1.15) efektu magnetokalorycznego w zewnętrznym polu
magnetycznym 50000 Oe przyłożonym równolegle do krystalograficznej osi c wynosi
|RC| ≈ 266000 erg/g (całkowanie przeprowadzono w zakresie od 2 do 28 K) a dla geometrii
prostopadłej do osi c wynosi |RC| ≈ 206000 erg/g (całkowanie przeprowadzono w zakresie od
2 do 28 K). Obliczenia te wykazują anizotropię wyników wydajności chłodniczej. Różnica
RC pomiędzy H || c i H  c w polu 50000 Oe dla monokryształu YbCoGaO4 równa się około
23%.
Efekt Schottky’ego w niskich temperaturach wynika z rozszczepienia nisko leżącego
dubletu Kramersa jonu Yb3+. Takie rozszczepienie zachodzi w polu wymiany pomiędzy
jonami Co2+ i Yb3+ i w zewnętrznym polu magnetycznym. Silne pole wymiany odpowiada za
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wartość rozszczepienia najniżej położonego dubletu stanu podstawowego, a zewnętrzne pole
magnetyczne odpowiada za przesunięcie anomalii Schottky’ego. Zachowanie takie
odzwierciedlają wyniki przedstawione na rysunkach 4.7.2 i 4.7.4. Oszacowanie pola wymiany
pomiędzy jonami Co i Yb przeprowadzono w rozdziale 4.9 na podstawie dopasowania efektu
Schottky’ego do pomiarów ciepła właściwego monokryształu YbCoGaO4.
Na podstawie obliczeń zmiany entropii magnetycznej i wyników pomiarów ciepła
właściwego policzono zmianę temperatury ∆Tad efektu magnetokalorycznego w warunkach
adiabatycznych za pomocą następującego przybliżenia [1]:
Tad (T , H )  T

S H (T , H )
,
C H (T , H )

(4.7.1)

gdzie indeks H oznacza spełnienie warunków pomiarów w stałym polu magnetycznym.
Adiabatyczna zmiana temperatury nie została zmierzona metodą bezpośrednią w
związku z tym, że temperatura przejść fazowych w kobaltytach RCoGaO4 (R = Yb, Lu) leży
poniżej temperaturowego zakresu pomiarowego (od 70 do 370 К) dostępnego nam
urządzenia.
Na rysunku 4.7.5 pokazano zależność zmiany ∆Tad efektu magnetokalorycznego od
temperatury dla kryształu LuCoGaO4 w polu magnetycznym przyłożonym równolegle do
osi c. Zmiana temperatury odwrotnego efektu magnetokalorycznego ma ujemny znak przy
przejściu od układu z dominującym oddziaływaniem antyferromagnetycznym do układu z
uporządkowaniem ferromagnetycznym. Takie przejście powoduje obniżenie temperatury
próbki przy wzroście zewnętrznego pola magnetycznego w warunkach adiabatycznych. Dla
próbki LuCoGaO4 w polu H = 50000 Oe przyłożonym wzdłuż osi c zmiana temperatury
odwrotnego efektu magnetokalorycznego równa się ∆T ≈ -5,5 K, natomiast normalny efekt
magnetokaloryczny jest bardzo słaby i w polu magnetycznym H = 50000 Oe wynosi
∆T ≈ 0,15 K. Duża różnica pomiędzy amplitudą ∆T w odwrotnym i normalnym efekcie
magnetokalorycznym spowodowana jest kilkoma czynnikami. Z jednej strony, indukowane
zewnętrznym polem magnetycznym szybkie przejście od fazy antyferromagnetycznej do fazy
ferromagnetycznej jest przyczyną ostrego i odpowiednio wąskiego minimum amplitudy ∆T
odwrotnego MCE. Z drugiej strony silne zewnętrzne pole magnetyczne jest powodem
szerokiego temperaturowego przejścia od fazy ferromagnetycznej do fazy paramagnetycznej,
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co prowadzi do szerokiej ale z małą amplitudą zmiany ∆T normalnego efektu
magnetokalorycznego.

Rys. 4.7.5. Temperaturowa zależność ∆T w polu magnetycznym skierowanym wzdłuż
osi c kryształu LuCoGaO4. Wstawka przedstawia powiększoną część rysunku dla lepszego
pokazania zmiany temperatury efektu magnetokalorycznego obliczonego dla H = 5000 Oe.

Rys. 4.7.6. Temperaturowa zależność ∆T w polu magnetycznym skierowanym wzdłuż osi c
kryształu YbCoGaO4.
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Zmiany temperatury efektu magnetokalorycznego w próbce YbCoGaO4 przedstawiają
(Rys. 4.7.6) odwrotne zachowanie w porównaniu do zachowania LuCoGaO4. Dodatnia
zmiana temperatury efektu magnetokalorycznego monokryształu YbCoGaO4 w polach
magnetycznych skierowanych równolegle do osi c wskazuje na przejście od fazy
uporządkowanej do fazy z mniejszym uporządkowaniem. Przejście to prowadzi do
nagrzewania

monokryształu

przy

przyłożeniu

pola

magnetycznego

w

warunkach

adiabatycznych. Zmiana temperatury efektu magnetokalorycznego w polu H = 50000 Oe
skierowanym wzdłuż osi c dla próbki YbCoGaO4 równa się ∆T ≈ 1,4 K.
Temperaturową zależność zmiany ∆Tad w szerokim zakresie temperatur przy
prostopadłej

orientacji

zewnętrznego

pola

magnetycznego

w

stosunku

do

osi

krystalograficznej c dla LuCoGaO4 zaprezentowano na rysunku 4.7.7. Zależność ta
charakteryzuje się bardzo słabą zmianą zarówno dla odwrotnego ∆T ≈ -0,05 K jak i dla
normalnego ∆T ≈ 0,01 K efektu magnetokalorycznego w polu H = 50000 Oe prostopadłym do
osi c.

Rys. 4.7.7. Temperaturowa zależność ∆T w polach magnetycznych prostopadłych do osi c
dla kryształu LuCoGaO4. Wkładka przedstawia powiększoną część rysunku dla lepszego
przedstawienia zmiany temperatury efektu magnetokalorycznego obliczonego dla
H = 5000 Oe.
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Zmiana temperatury w polu prostopadłym do osi c w szerokim zakresie temperatur dla
próbki YbCoGaO4, pokazana na rysunku 4.7.8, posiada tylko jeden pik, który odpowiada
normalnemu MCE. Wzrost wartości ∆T jest związany z silnym odziaływaniem wymiany
pomiędzy jonami Yb3+ i Co2+. Zmiana temperatury efektu magnetokalorycznego równa się
∆T ≈ 1,1 K w polu H = 50000 Oe prostopadłym do osi krystalograficznej c (Rys. 4.7.8).

Rys. 4.7.8. Temperaturowa zależność ∆T w polu magnetycznym prostopadłym do osi c
kryształu YbCoGaO4.

4.8 Obliczenie efektu magnetokalotycznego na podstawie
pomiarów ciepła właściwego
Efekt magnetokaloryczny można obliczyć na podstawie temperaturowej zależności
ciepła właściwego (wzory 2.1.11, 2.1.12) mierzonej w funkcji pola magnetycznego. Na
rysunku 4.8.1 przedstawiono zmierzone zależności temperaturowe ciepła właściwego C(T) w
stałym polu magnetycznym skierowanym równolegle do osi c kryształu LuCoGaO4. Jak
widać na tym wykresie temperaturowa zależność ciepła właściwego nie pokazuje żadnych
osobliwości w okolicy temperatury przejścia szkło spinowe - paramagnetyk Tg = 21 K. Takie
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zachowanie C(T) może wytłumaczyć teoria przejść fazowych w szkłach spinowych. Teoria ta
bazuje na założeniu, że przejścia fazowe w szkłach spinowych mają wyłącznie dynamiczne
pochodzenie i zachodzą w temperaturze Tf, gdzie Tf odpowiada temperaturze zamrożenie
spinów w fazie paramagnetycznej (chaotycznej) w czasie pomiaru [58]. Dlatego długi czas
pomiaru

jest

powodem

braku

obserwowalnego

przejścia

fazowego

i

anomalii

termodynamicznej, zwłaszcza że właściwości magnetyczne fazy paramagnetycznej i fazy
szkła spinowego w pobliżu Tf są prawie identyczne [58].

Rys. 4.8.1. Zależność temperaturowa ciepła właściwego w polach magnetycznych
równoległych do osi c kryształu LuCoGaO4.
Zachowanie ciepła właściwego w funkcji temperatury w stałym polu magnetycznym
przyłożonym prostopadle do osi krystalograficznej c jest bardzo podobne do zachowania
C(T,H), zmierzonego w orientacji równoległej pola magnetycznego do kierunku c i dlatego
nie zostały pokazane w prace.
W związku z niezależnością zachowania ciepła właściwego od zewnętrznego pola
magnetycznego obliczenia (rozdział 2 wzory 2.1.11, 2.1.12) MCE dla monokryształu
LuCoGaO4 nie dają żadnych sensownych wyników.
Na rysunkach 4.8.2 i 4.8.3 przedstawiono temperaturowe zależności ciepła właściwego
w zewnętrznym polu magnetycznym przyłożonym odpowiednio równolegle i prostopadle do
osi krystalograficznej c monokryształu YbCoGaO4. W odróżnieniu od kryształu LuCoGaO4 w
kobaltycie iterbowym zostały zaobserwowane zmiany zachowania C(T) przy przyłożeniu
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zewnętrznego pola magnetycznego. Zmiana ciepła właściwego zachodząca w niskich
temperaturach związana jest z anomalią Schottky’ego indukowaną silnymi odziaływania
pomiędzy jonami Yb3+ i Co2+.

Rys. 4.8.2. Zależność temperaturowa ciepła właściwego w polu magnetycznym równoległym
do osi c kryształu YbCoGaO4.

Rys. 4.8.3. Zależność temperaturowa ciepła właściwego w polu magnetycznym prostopadłym
do osi c kryształu YbCoGaO4.
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Na podstawie wyników eksperymentalnych ciepła właściwego wykorzystując równanie
(2.1.12) obliczono zmianę entropii magnetycznej. Wyniki przedstawione na rysunkach 4.8.4 i
4.8.5.

Rys. 4.8.4. Zależność temperaturowa zmian entropii magnetycznej w polu magnetycznym
skierowanym wzdłuż osi c kryształu YbCoGaO4.

Rys. 4.8.5. Zależność temperaturowa zmian entropii magnetycznej w polu magnetycznym
prostopadłym do osi c kryształu YbCoGaO4.
67

Przedstawione wyniki wskazują, że zmiana entropii magnetycznej posiada tylko jedno
maksimum w obu orientacjach zewnętrznego pola magnetycznego (Rys. 4.8.4, 4.8.5), co
można wytłumaczyć specyficzną naturą tego piku. Nie jest on związany z przejściem
fazowym tylko wynika z efektu Schottky’ego, na co wskazywały zmiany ciepła właściwego
w zerowym polu i przy zmianie zewnętrznego pola magnetycznego w niskich temperaturach
(Rys. 4.8.2, 4.8.3). Zatem maksimum związane jest ze zmianą obsadzeń nisko leżących
poziomów energetycznych.
Maksymalna zmiana entropii magnetycznej w polu H = 50000 Oe, przy H || c równa się
ΔSm ≈ 18430 erg/g K (Rys. 4.8.4), w przypadku H  c ΔSm ≈ 14700 erg/g K (Rys. 4.8.5).
Podane wyniki zmian entropii magnetycznej są w bardzo dobrej zgodności z obliczeniami
ΔSm(T) na podstawie izopolowych pomiarów namagnesowania (Rys. 4.7.2, 4.7.4). Różnice
obliczonych ΔSm w pobliżu 5 K w polu H = 50000 Oe nie przekraczają 2 %. Jednak przy
zmniejszeniu zewnętrznego pola maksymalna różnica pomiędzy obliczeniami zwiększa się i
w polu H = 20000 Oe, H  c w okolicy temperatury 5 K sięga już około 30 %.

4.9 Wkład efektu Schottky’ego do ciepła właściwego
monokryształów YbCoGaO4
Efekt Schottky’ego obserwuje się zwykle w niskich temperaturach w postaci piku na
zależności temperaturowej ciepła właściwego C(T). Zjawisko to występuje gdy w badanym
układzie

istnieją

dyskretne

poziomy

energetyczne

związane

np.

z

domieszkami

magnetycznymi. Ciepło właściwe związane z takimi układami ma postać [59]:
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W przypadku monokryształów YbCoGaO4 efekt Schottky’ego związany jest z
obecnością jonów Yb3+. Stan podstawowy jonu jest 2F7/2, a rozszczepienie ΔSch dotyczy
rozszczepienia najniższego dubletu Kramersa stanu podstawowego J = 7/2 w polu wymiany,
oznaczonym jako Hexch (Co2+ - Yb3+) i w zewnętrznym polu magnetycznym H.
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Ponieważ w obliczeniach uwzględniamy tylko najniższy dublet Kramersa, to
przedstawiony powyżej wzór można zapisać w postaci:
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(4.9.2)

gdzie R - uniwersalna stała gazowa, a Δ- rozszczepienie najniżej położonego dubletu stanu
podstawowego:
 Sch  2 gB ( H  H exch) ,

gdzie g - czynnik żyromagnetyczny, Hexch - pole wymiany, H -

(4.9.3)
zewnętrzne pole

magnetyczne.
W dalszej analizie zakładamy, że wkład sieciowy do ciepła właściwego jest identyczny
w kryształach YbCoGaO4 i LuCoGaO4. Dlatego po odjęciu ciepła właściwego kryształu
lutetowego od ciepła właściwego kobaltytu iterbowego otrzymamy dla kryształu YbCoGaO4
ciepło właściwe już bez wkładu sieciowego, który może być istotny w obszarze temperatur
występowania anomalii Schottky’ego w kobaltycie iterbowym. Wychodząc z tego założenia
możemy określić wkład efektu Schottky’ego do ciepła właściwego YbCoGaO4 dla kilku
wartości zewnętrznego pola magnetycznego przyłożonego równolegle i prostopadle do osi c
kryształu.
Na rysunkach 4.9.1, 4.9.2 pokazano przykład dopasowania efektu Schottky’ego na
podstawie równania (4.9.2) dla różnicy ciepła właściwego pomiędzy monokryształami
YbCoGaO4 i LuCoGaO4 przy przyłożonym zewnętrznym polu magnetycznym 50000 Oe.
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Rys. 4.9.1. Dopasowanie anomalii Schottky’ego dla temperaturowej zależności różnicy
pomiędzy ciepłem właściwym próbek YbCoGaO4 i LuCoGaO4 zmierzonym w przyłożonym
zewnętrznym polu magnetycznym H = 50000 Oe równolegle do osi krystalograficznej c.

Rys. 4.9.2. Dopasowanie anomalii Schottky’ego dla temperaturowej zależności różnicy
pomiędzy ciepłem właściwym próbek YbCoGaO4 i LuCoGaO4 zmierzonym w przyłożonym
zewnętrznym polu magnetycznym H = 50000 Oe prostopadle do osi krystalograficznej c.
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Wzór (4.9.2) pozwala na wyznaczenie rozszczepienia Δ dla kilku wartości pola H.
Rysunki 4.9.3, 4.9.4 przedstawiają tak wyznaczone wartości Δ w funkcji pola H.

Rys. 4.9.3. Zależność rozszczepienia Δ od zewnętrznego pola magnetycznego
skierowanego wzdłuż osi c.

Rys. 4.9.4. Zależność rozszczepienia Δ od zewnętrznego pola magnetycznego
skierowanego prostopadle do osi c.

71

Z zależności rozszczepienia Δ od pola magnetycznego (Rys. 4.9.3, 4.9.4) na podstawie
wzoru (4.9.3) można wyznaczyć wartości czynników g dla obu orientacji pola
magnetycznego: g|| =1,4 ± 0,3 dla H || c i g = 1,08 ± 0,15 dla H  c, oraz wartości pola
wymiany: Hexch|| ≈ 180000 Oe dla H || c i Hexch ≈ 230000 Oe dla H  c (przy zewnętrznym
polu magnetycznym 50000 Oe). Przeprowadzoną analizę potwierdzają pośrednio wyniki
pomiarów temperaturowej zależności ciepła właściwego, ponieważ przyłożone zewnętrzne
pole magnetyczne, na przykład 90 kOe, przesuwa maksimum efektu Schottky’ego do
wyższych temperatur. Przy tym nieznaczne przesunięcie tej anomalii wskazuje, że pole
opisujące odziaływanie pomiędzy Co i Yb jest kilka razy większe od maksymalnego
przyłożonego pola magnetycznego. W przeprowadzonej analizie należy uwzględnić fakt, że
położenia jonów Co2+ są obsadzone w 50%.
Dalsza analiza przeprowadzona jest przy założeniu, że na jon Yb3+ działa tylko osiowe
pole krystaliczne o symetrii trzykrotnej. Oznacza to rozszczepienie poziomu J = 7/2 na 4
dublety Kramersa według teorii pola krystalicznego przedstawionej w [60]. Według tej teorii
dla dubletu  1/2 przewiduje się g || = 8/7 tzn g || = 1,14 a więc wartość w granicach błędu
bliską do wartości, uzyskanej z danych eksperymentalnych. Oznacza to jednoznacznie, że
dublet ten jest najniżej położonym poziomem stanu podstawowego jonu Yb3+ i że jony te
wnoszą wkład do anizotropii magnetokrystalicznej typu łatwa oś. Wynik ten sugeruje
Isingowski charakter układu YbCoGaO4. W kryształach na anizotropowe oddziaływania
wymienne Co2+- Co2+ nakłada się poprzez oddziaływanie Yb3+- Co2+ silna anizotropia
jednoosiowa jonów Yb3+.
Analizy, podobnej do przeprowadzonej dla g||, nie można przeprowadzić dla g, gdyż
wektory Hexch i H nie są kolinearne. Silne pole wymiany skierowane wzdłuż osi c
uniemożliwia realizację pomiaru w którym momenty spinowe skierowane są prostopadle do
tej osi.
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4.10 Zestawienie najważniejszych wyników otrzymanych w
pierwszej części rozprawy
1. Odkryto i zademonstrowano, że w szkłach spinowych występuje wiele rodzajów zjawisk
magnetokalorycznych. W badanych szkłach spinowych zaobserwowano normalny i odwrotny
efekt magnetokaloryczny, rotacyjny efekt magnetokaloryczny i efekt magnetokaloryczny
wywołany zjawiskiem Schottky’ego. Rozmaitość zjawisk magnetokalorycznych w szkłach
spinowych pozwala na optymalizację chłodzenia magnetycznego w tych materiałach.
2. Pokazano, że rotacyjny efekt magnetokaloryczny wiązać należy z anizotropią magnetyczną
szkieł spinowych. Najsilniejszy efekt magnetokaloryczny występuje w Isingowskich szkłach
spinowych.
3. Udowodniono,

że

za

Isingowski

charakter

anizotropii

kryształów

YbCoGaO4

odpowiedzialna jest zarówno osiowa anizotropia jonów Co2+ jak i wkład typu „łatwa oś”
pochodzący od jonów Yb3+.

73

5 Właściwości strukturalne,
magnetyczne i magnetokaloryczne
kryształu Fe7Se8
5.1 Część wstępna
Monokryształy magnetokaloryczne dzielą się na dwie grupy. Do grupy pierwszej należą
kryształy, w których osobliwość temperaturowa (np. temperatura Curie) z ekstremum zmian
entropii magnetycznej, nie zależy od kierunku przyłożonego pola magnetycznego w krysztale.
Przykładem takich kryształów są badane w pierwszej części rozprawy szkła spinowe
RCoGaO4 (R = Yb, Lu). W kryształach tych osobliwość temperaturowa jaką jest temperatura
zamarzania nie zależy od kierunku krystalograficznego.
Druga grupa monokryształów magnetokalorycznych obejmuje kryształy, w których
osobliwość temperaturowa (np. temperatura przemiany fazowej) wokół której istnieje
ekstremum zmian entropii magnetycznej, zależy od kierunku w krysztale. Niedawno ukazała
się praca [14], w której sugeruje się, że w monokryształach Fe7S8 istnieje bardzo duża
anizotropia temperatury Curie (225 K wzdłuż osi c i 603 K w płaszczyźnie bazy). Materiał ten
można uważać za idealnego przedstawiciela wspomnianej drugiej grupy kryształów
magnetokalorycznych. Biorąc pod uwagę podobieństwa właściwości strukturalnych i
magnetycznych związków Fe7S8 i Fe7Se8 [61] podjęto badania kryształów Fe7Se8,
wyhodowanych w Instytucie Fizyki Polskej Akademii Nauk.
Związek Fe7Se8 był przedmiotem zainteresowania badaczy od wielu lat [62-72]. Ma on,
podobnie jak i Fe7S8, strukturę NiAs i wykazuje właściwości ferrimagnetyczne. Badania
krystalograficzne wskazywały na istnienie w nich dwóch rodzajów nadstruktur. Jedna o
symetrii trójskośnej, w której stała sieci wzdłuż osi krystalograficznej c jest równa
czterokrotnej wartości stałej sieci NiAs. Jest to tzw. nadstruktura 4c. Druga nadstruktura 3c o
symetrii heksagonalnej posiada stałą sieci wzdłuż osi krystalograficznej c równą trzykrotnej
wartości stałej sieci NiAs. Co druga płaszczyzna zawierająca atomy Fe zawiera luki po Fe, a
ponieważ sąsiednie płaszczyzny są namagnesowane antyrównolegle, luki te są źródłem
ferrimagnetyzmu [62,63,64]. Jeśli luki rozłożone są przypadkowo, to Fe7Se8 ma strukturę
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antyferromagnetyczną [65]. Z pomiarów magnetycznych wynika, że w związku typu 3c
poniżej temperatury TN oś łatwa leży w płaszczyźnie bazy i przeorientowuje się gwałtownie
do osi c w pobliżu temperatury 130 K. Jest to przejście fazowe I-go rodzaju. Temperatura
Neela TN jest temperaturą przejścia fazowego II-go rodzaju. Przeorientowanie spinowe
[66,67,68] zaobserwowano również w próbkach typu 4c Fe7S8 z tym, że dla tych kryształów
przeorientowanie zachodzi w szerokim zakresie temperatur i nie ma charakteru przejścia
fazowego I-go rodzaju.
W ramach fenomenologicznego modelu pola krystalicznego Adachi i Sato [71] obliczyli
stałe anizotropii w Fe7S8 i Fe7Se8 (4c) i przedyskutowali możliwość wystąpienia przejścia
fazowego pierwszego rodzaju przy reorientacji spinów w Fe7Se8 (3c) [69,70,71]. Inne
właściwości magnetyczne (w tym efekt Mössbauera) dla próbek Fe7Se8 (4c) i (3c)
przedstawiono w pracach [72,73,74]. W pracy Kamimury [72] dla kryształu typu 3c-Fe7Se8
przedstawiono wyniki pomiarów namagnesowania w funkcji pola magnetycznego,
wyznaczono pole krytyczne i zaprezentowano wyniki pomiarów transportowych. Na
podstawie wyznaczonego pola krytycznego w pobliżu przejścia fazowego pierwszego rodzaju
wyznaczono temperaturę reorientacji spinów w zakresie temperaturowym 132 - 134 K.
Przedstawiona wyżej informacja o przejściach fazowych pierwszego i drugiego rodzaju
dla

monokryształu

Fe7Se8

była

głównym

motywem

podjęcia

badań

efektu

magnetokalorycznego w pobliżu tych przejść. Dotyczy to szczególnie przejścia związanego z
reorientacją spinów. Takie przejście, oprócz standardowego zjawiska magnetokalorycznego
indukowanego przez zmianę natężenia pola magnetycznego, powinno również wnosić wkład
do rotacyjnego zjawiska magnetokalorycznego.
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5.2 Charakterystyka krystalograficzna Fe7Se8 w zależności
od temperatury
Dyfrakcyjna analiza fazowa i strukturalna próbki Fe7Se8 pokazała, że badany materiał
jest jednofazowy i charakteryzuje się strukturą typu 3c-Fe7Se8 opisaną grupą przestrzenną
(P31 2 1)), gdzie 3c definiuje krotność występującej podsieci typu NiAs w kierunku osi c [72].
W komórce elementarnej tej struktury występuje pięć pozycji atomów żelaza, przy czym
jeden z atomów Fe1 obsadza pozycję 3b (x,0,5/6), dwa kolejne Fe2 i Fe3 obsadzają pozycje
3a (x,0,1/3) oraz kolejne dwa Fe4 i Fe5 pozycje 6c (x,y,z). Wszystkie atomy selenu od Se1 do
Se4 obsadzają pozycje 6c (x,y,z). Wyznaczone stałe sieci w temperaturze pokojowej wynoszą
a = 7.2127(0) Å, c = 17.5849 Å i są zgodne z wynikami dotychczas opublikowanymi
[62,75,76]. Zbadano również zachowanie struktury Fe7Se8 w niskiej i wysokiej temperaturze.
Zebrane dyfraktogramy rentgenowskie w funkcji temperatury od 100 do 500 K przedstawiono
na rysunku 5.2.1.

Rys. 5.2.1. Natężenia dyfrakcji rentgenowskiej zmierzone dla Fe7Se8 dla promieniowania
rentgenowskiego o długości fali 0.5608 Å w zakresie temperatur od 100 do 500 K.
Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono w oparciu o metodę Rietvelda. Na podstawie
otrzymanych wyników wyznaczono zależności temperaturowe stałych sieci (Rys. 5.2.2.),
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stosunku c/a, objętości komórki elementarnej (Rys. 5.2.3.) oraz rozkładu odległości Fe-Fe w
obrębie komórki elementarnej (Rys. 5.2.4.).
Dla analizy ewolucji temperaturowej parametrów strukturalnych kryształów Fe7Se8 oraz
skorelowania jej z magnetycznymi przejściami fazowymi pierwszego i drugiego rodzaju w
temperaturach 125 K i 450 K przeprowadzono badania dyfrakcji rentgenowskiej. Ewolucja
maksimów dyfrakcyjnych w funkcji temperatury wskazuje, że mamy do czynienia ze
zmianami ciągłymi parametrów strukturalnych (Rys. 5.2.2), tzn. że nie występują tu
strukturalne przejścia fazowe.

Rys. 5.2.2. Zmiana wartości stałych sieciowych a = b i c komórki elementarnej Fe7Se8 w
funkcji temperatury. Przedstawione wartości otrzymano poprzez udokładnienie danych
doświadczalnych dyfrakcji rentgenowskiej metodą Rietvelda.
Zmiana parametrów strukturalnych w badanym zakresie temperatur jest dość łagodna, przy
czym zmiana stałej sieci a ma w całym zakresie charakter rosnący, natomiast wartość stałej
sieci c w zakresie temperatur do 250 K łagodnie rośnie i dalej do temperatury 500 K maleje.
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Rys. 5.2.3. Zmiana wartości c/a oraz objętości komórki elementarnej Fe7Se8 w funkcji
temperatury. Przedstawione wartości otrzymano poprzez udokładnienie danych
doświadczalnych dyfrakcji rentgenowskiej metodą Rietvelda.
Charakter wartości c/a jest zdominowany ewolucją zmiany stałej sieci c, przy czym w
całym zakresie temperatur ma ona charakter malejący i nie posiada żadnych skoków ani
nieciągłości świadczących o przemianach struktury krystalograficznej. Podobny łagodny
charakter zmian występuje i dla objętości komórki elementarnej, której wartość rośnie prawie
liniowo z temperaturą.
Na rysunku 5.2.4 przedstawiono temperaturową ewolucję odległości pomiędzy atomami
żelaza w komórce elementarnej, które uzyskano na podstawie udokładnienia struktury metodą
Rietvelda. Jak pokazano w prawej części rysunku, w komórce elementarnej występują dwie
podsieci żelaza. Jedna podsieć jest nieskończona -Fe1-Fe2- a druga zbudowana z sekwencji
rzędów atomów żelaza -Fe4-Fe5-Fe3-Fe5-Fe4-. W całym zakresie temperatur zmiany
odległości Fe-Fe dla większości podsieci są nieznaczne, natomiast odległość Fe2-Fe3 w
okolicy temperatury 150 K posiada minimum i wynosi około 2.8 Å, a dla temperatury około
450 K posiada maksimum (~ 3.3 Å). Obie te temperatury są temperaturami bliskimi przejść
magnetycznych. Wydaje się więc, że poprzez dokładną analizę struktury zaobserwowano
korelację zmian odległości pomiędzy sąsiednimi podsieciami żelaza (odległość Fe2-Fe3) ze
zmianami parametrów magnetycznych. Jednakże lokalne zmiany pomiędzy tymi podsieciami
są kompensowane przez pozostałe atomy sieci i w ogólnej analizie parametrów stałych sieci
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nie znaleziono korelacji pomiędzy zmianami parametrów komórki elementarnej a przejściami
magnetycznymi.

Rys. 5.2.4. Rozkład długości wiązań Fe-Fe w płaszczyźnie w funkcji temperatury po
dopasowaniu metodą Rietvelda (z lewej). Rozkład atomów w komórce elementarnej w
płaszczyźnie yz dla x  0 (z prawej). Pokazana jest lokalizacja luk wynikająca z symetrii
układu oraz charakterystyczne uporządkowania atomów żelaza wzdłuż osi c: uporządkowanie
nieskończone (-Fe1-Fe2-) oraz krótkie pięcioatomowe (Fe4-Fe5-Fe3-Fe5-Fe4)
poprzedzielane lukami.

5.3 Statyczne właściwości magnetyczne
Dla wyjaśnienia podstawowych właściwości magnetycznych monokryształu 3c-Fe7Se8
przeprowadzono badania namagnesowania w zależności od pola i temperatury. Wyniki
pomiarów namagnesowania wykorzystano również dla obliczeń związanych z efektem
magnetokalorycznym w pobliżu przejść fazowych.
Na rysunku 5.3.1 pokazano zależność namagnesowania od temperatury w słabym polu
magnetycznym H = 100 Oe skierowanym równolegle do osi krystalograficznej c dla próbki
Fe7Se8. Zachowanie namagnesowania wskazuje na przeorientowanie spinów od łatwej osi
namagnesowania c do łatwej płaszczyzny c w temperaturze 125 K. Oszacowana temperatura
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przeorientowania zgadza się z danymi literaturowymi [73]. Uporządkowanie magnetyczne
kryształu

Fe7Se8

jest

ferrimagnetyczne

zgodnie

z

badaniami

neutronowymi,

przeprowadzonymi przez Kawaminami i Okazaki [77].

Rys. 5.3.1. Zależność temperaturowa namagnesowania ZFC (kwadraty), FCC (kółka) i FCW
(trójkąty) w polu H = 100 Oe wzdłuż osi krystalograficznej c dla monokryształu Fe7Se8.

Różnica pomiędzy pomiarami namagnesowania w trybie FCC i FCW wskazuje na
przejście pierwszego rodzaju. W temperaturze wyższej od temperatury przejścia fazowego w
przyłożonym polu magnetycznym wzdłuż osi krystalograficznej c namagnesowanie próbki
jest bliskie zeru. Dlatego w pobliżu temperatury 125 K występuje przejście od fazy
ferrimagnetycznej do fazy typu „paramagnetycznego”.
Na rysunku 5.3.2 przedstawiono zależność namagnesowania od temperatury w
zewnętrznym polu H = 100 Oe prostopadłym do osi c kryształu Fe7Se8. W zakresie niskich
temperatur poniżej przejścia fazowego namagnesowanie w przyłożonym polu magnetycznym
jest niemal zerowe. W temperaturze przeorientowania spinów namagnesowanie wzrasta w
związku z przejściem od fazy typu „paramagnetycznego” do fazy ferrimagnetycznej.
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Rys. 5.3.2. Zależność temperaturowa namagnesowania ZFC (kwadraty), FCC (kółka) i FCW
(trójkąty) w polu H = 100 Oe prostopadłym do osi krystalograficznej c dla monokryształu
Fe7Se8.
Przeprowadzono również badania temperaturowej zależności namagnesowania przy
przyłożeniu zewnętrznego pola o natężeniu od 5000 do 50000 Oe skierowanego równolegle
do osi krystalograficznej c (Rys. 5.3.3). Zależność przedstawiona na rysunku 5.3.3 pokazuje
przesunięcie temperatury przejścia do wyższych temperatur ze zwiększaniem natężenia pola
magnetycznego.

Takie

zachowanie

namagnesowania

potwierdza

łatwy

kierunek

namagnesowania w obszarze poniżej temperatury przeorientowania.
Odwrotną sytuacje przedstawia zależność temperaturowa namagnesowania dla pól
magnetycznych przyłożonych prostopadle do osi c (Rys. 5.3.4). W przypadku H  c energia
Zeemana powoduje, że ze zwiększeniem natężenia pola magnetycznego dzięki energii
Zeemana rośnie objętość fazy, w której namagnesowanie jest zgodne z kierunkiem
przyłożonego pola.
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Rys. 5.3.3. Zależność temperaturowa namagnesowania w polu magnetycznym skierowanym
wzdłuż osi krystalograficznej c dla monokryształu Fe7Se8.

Rys. 5.3.4. Zależność temperaturowa namagnesowania w polu magnetycznym prostopadłym
do osi krystalograficznej c dla monokryształu Fe7Se8.
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Na rysunku 5.3.5 pokazano zależność M(T) w polu magnetycznym H = 1000 Oe
skierowanym prostopadłe do krystalograficznej osi c.

Rys. 5.3.5. Zależność temperaturowa namagnesowania w polu H = 1000 Oe prostopadłym
do osi krystalograficznej c dla monokryształu Fe7Se8. W oknie przedstawiona została
temperaturowa zależność dM/dT.
Rysunek przedstawia zależność namagnesowania od temperatury typową dla przejścia
fazowego drugiego rodzaju od fazy ferrimagnetycznej do fazy paramagnetycznej. Na
podstawie minimum pochodnej dM/dT (okno na rysunku 5.3.5) została określona temperatura
Neela TN ≈ 450 K, wartość której jest bliska do wyznaczonej TN ≈ 455,3 K w pracy [77].
Dla zbadania zjawiska magnetokalorycznego w pobliżu TN przeprowadzono pomiary
namagnesowania w funkcji temperatury dla szeregu pól magnetycznych przyłożonych
prostopadle do osi c (Rys. 5.3.6).
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Rys. 5.3.6. Temperaturowa zależność namagnesowania w polu magnetycznym
prostopadłym do osi krystalograficznej c w okolicy temperatury Neela.
Zbadano zależność namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego w stałej
temperaturze. Na rysunku 5.3.7 pokazano zależność M(H) w temperaturze 10 K przy
przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego równoległe do osi c. Przedstawiona na
rysunku 5.3.7 zmiana namagnesowania jest typowa dla przypadku, gdy pole magnetyczne
skierowane jest wzdłuż osi łatwej magnesowania. Nasycenie pętli histerezy przy temperaturze
10 K następuje w małym polu około H ≈ 3500 Oe, przy H || c.
Jednak, w przypadku gdy prowadzono pomiar namagnesowania w zależności od
zewnętrznego pola magnetycznego przyłożonego w kierunku trudnym (Rys. 5.3.8), nie
zaobserwowano nasycenia pętli histerezy nawet w polu H = 50000 Oe w temperaturze 10 K.
Zaobserwowane

zachowanie

namagnesowania

w

kierunku

prostopadłym

do

osi

krystalograficznej c świadczy o silnej anizotropii magnetycznej kryształu Fe7Se8.
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Rys. 5.3.7. Zależność namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego przyłożonego
wzdłuż osi c w temperaturze 10 K.

Rys. 5.3.8. Zależność namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego przyłożonego
prostopadle do osi c w temperaturze 10 K.
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5.4 Przejścia metamagnetyczne w krysztale Fe7Se8
Nietypową i bardzo interesującą cechą kryształów 3c- Fe7Se8 jest zaobserwowana przez
Kamimurę [78] niezwykła zależność namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego
w obszarze reorientacji spinów. Namagnesowanie zmierzone w polu magnetycznym
równoległym do łatwej osi c pokazuje (Rys. 5.4.1) w temperaturach powyżej temperatury
przeorientowania

przejścia

typowe

dla

przejść

metamagnetycznych.

Przejścia

te

charakteryzują się szczególnym kształtem krzywych namagnesowania [72,79].

Rys.5.4.1. Zależność namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego przyłożonego
równolegle do osi c w zakresie temperatur od 99 do 175 K z krokiem 2 K.

Podobne metamagnetyczne zachowanie krzywych namagnesowania obserwowano
(Rys 5.4.2) dla kierunku zewnętrznego pola magnetycznego prostopadłego do łatwej osi
namagnesowania c w temperaturach poniżej temperatury przeorientowania spinów w
krysztale Fe7Se8. Natura tych niezwykłych przejść metamagnetycznych nie została
dotychczas wyjaśniona. Kamimura [72,78] wiąże je z niejednorodnością magnetyczną
próbek.
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Rys. 5.4.2. Zależność namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego przyłożonego
prostopadle do osi c w zakresie temperatur od 51 do 131 K z krokiem 2 K.

5.5 Badania rezonansu ferromagnetycznego monokryształu
Fe7Se8
Przeprowadzono szczegółowe pomiary rezonansu magnetycznego FMR w krysztale
Fe7Se8. Temperaturowa zmiana widma rezonansowego, zmierzonego wzdłuż oraz prostopadle
do osi krystalograficznej c pokazana jest na rysunkach 5.5.1 i 5.5.2. Temperaturową zależność
położenia modów rezonansowych, określonych z widm eksperymentalnych w dwóch
kierunkach przyłożonego pola magnetycznego, przedstawia rysunek 5.5.3.
Przeprowadzona analiza otrzymanych widm FMR potwierdza reorientację łatwej osi w
T = 121 K od kierunku równoległego do osi krystalograficznej c przy T < 121 K do kierunku
prostopadłego do osi c przy T > 121 K.
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Rozpatrując wyniki rezonansu magnetycznego, zmierzone w orientacji równoległej
(Rys. 5.5.1), można zauważyć istnienie dwóch modów rezonansowych. Pierwszy, modniskopolowy. Pole rezonansowe odpowiadające temu modowi wynosi Hres ~ 100 Oe poniżej
temperatury przejścia T = 121 K. Ze wzrostem temperatury mod przesuwa się do wartości
pola Hres ~ 300 Oe w temperaturze pokojowej. Jest to rezonans ferromagnetyczny
odpowiadający sytuacji gdy spiny wykonują precesję jednorodną wokół kierunku
efektywnego pola magnetycznego. Drugi mod rezonansowy pojawia się w temperaturze
T = 121 K w pozycji modu niskopolowego i ze wzrostem temperatury szybko przesuwa się w
stronę wysokich pól. To pochłanianie rezonansowe może być związane z modem wymiennym
odpowiadającym

precesji

niekolinearnego

ustawienia

spinów

związanych

antyferromagnetycznym oddziaływaniem wymiennym.
W

orientacji

prostopadłej

w

całym

zakresie

temperaturowym

(10 - 295 K)

zaobserwowano tylko jeden mod rezonansowy (Rys.5.5.2). Od temperatury pokojowej do
T = 121 K pole rezonansowe tego modu jest małe Hres ~ 500 Oe, co wskazywałoby na to, że
pomiar jest wykonany w kierunku łatwym. Natomiast, poniżej T = 121 K, pole rezonansowe
gwałtownie rośnie wskazując na to, że w tych temperaturach kierunek ten staje się kierunkiem
trudnym.
Kątowe zależności widma rezonansowego zmierzono w trzech temperaturach: poniżej
przejścia (115 K), powyżej przejścia (135 K) oraz w temperaturze pokojowej (295 K)
(Rys. 5.5.4). W zależności od orientacji pola magnetycznego do osi krystalograficznej c
widmo zawiera jeden lub dwa mody rezonansowe co wskazuje na nie kolinearną strukturę
charakterystyczną dla ferrimagnetyka.
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Rys. 5.5.1. Temperaturowa zmiana widma rezonansowego zmierzonego wzdłuż osi c.
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Rys. 5.5.2. Temperaturowa zmiana widma rezonansowego zmierzonego prostopadle do osi c.
90

Rys. 5.5.3. Temperaturowa zależność położenia dla modów rezonansowych w dwóch
kierunkach przyłożonego pola magnetycznego.

Rys. 5.5.4. Kątowa zależność położenia modów rezonansowych dla trzech temperatur.
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5.6 Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie
relacji Maxwella dla monokryształu Fe7Se8
Obliczone zmiany entropii magnetycznej na podstawie relacji Maxwella wskazują na
normalny efekt magnetokaloryczny przy przyłożeniu pola magnetycznego równolegle do osi
krystalograficznej c kryształu Fe7Se8 (Rys. 5.6.1). Takie zachowanie MCE związane jest z
przejściem fazowym pierwszego rodzaju od fazy ferrimagnetycznej do fazy typu
„paramagnetycznego”

w

pobliżu

temperatury

125 K.

Przy

zwiększeniu

natężenia

zewnętrznego pola magnetycznego równoległego do osi c krzywa, opisująca zmianę entropii
magnetycznej, poszerza się (Rys. 5.6.1).

Rys. 5.6.1. Zmiana entropii magnetycznej w zależności od temperatury w polu
magnetycznym przyłożonym równolegle do krystalograficznej osi c.
Pokazane na rysunku 5.6.1 rozszerzenie piku ΔSm do wyższych temperatur
spowodowane jest istnieniem przejść metamagnetycznych generowanych w silnych polach
magnetycznych (patrz rozdział 5.4). Takie zmiany entropii magnetycznej potwierdzają
zależności namagnesowania od temperatury przy H || c (Rys. 5.3.3). Wyliczono efekt
magnetokaloryczny dla tej konfiguracji pola magnetycznego. Maksimum zmiany entropii
magnetycznej równa się ΔSm ≈ -5400 (erg/g·K), a wydajność chłodnicza, obliczona według
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wzoru (2.1.15), jest równa |RC| ≈ 197000 erg/g (całkowanie przeprowadzono w zakresie od
99 do 175 K) w polu 20000 Oe skierowanym równolegle do osi krystalograficznej c w
okolicy temperatury przejścia fazowego pierwszego rodzaju.
Zależność zmian entropii magnetycznej od temperatury, pokazana na rysunku 5.6.2,
wskazuje na odwrotny efekt magnetokaloryczny przy przyłożeniu zewnętrznego pola
magnetycznego prostopadle do osi c. Również i w tym przypadku osobliwości zmian entropii
magnetycznej w wyższych polach magnetycznych związane są z zachodzeniem przejść
metamagnetycznych.

Rys. 5.6.2. Zmiana entropii magnetycznej w zależności od temperatury w polu
magnetycznym przyłożonym prostopadle do krystalograficznej osi c.
Maksymalna wartość zmiany entropii magnetycznej w okolicy przejścia pierwszego
rodzaju

w

polu

H = 20000 Oe

przyłożonym

prostopadle

do

osi

c

równa

się

ΔS ≈ 5300 (erg/g K), a wydajność chłodnicza w tym polu jest około |RC| ≈ 220000 erg/g
(całkowanie przeprowadzono w zakresie od 51 do 131 K). Pole H = 20000 Oe zostało
wybrane zarówno przez możliwość integrowania całego piku magnetokalorycznego efektu,
jak i przez możliwość zastosowania tego pola w urządzeniu chłodniczym.
Na podstawie wyników pomiarów M(T) (Rys. 5.3.6.) przeprowadzono obliczenia
zmiany entropii magnetycznej od temperatury w polu skierowanym prostopadle do
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krystalograficznej osi c w okolicy przejścia drugiego rodzaju (Rys. 5.6.3) w obszarze
temperatur od 430K do 500K.

Rys. 5.6.3. Zmiana entropii magnetycznej w zależności od temperatury w polu
magnetycznym przyłożonym prostopadle do krystalograficznej osi c.

Krzywe opisujące zmiany entropii magnetycznej w funkcji temperatury dla zestawu pól
magnetycznych przedstawione są na rysunku 5.6.3. Jak widać zmiana entropii wykazuje
standardowy maksimum efektu magnetokalorycznego w okolicy temperatury Neela. Takie
zachowanie normalnego efektu magnetokalorycznego związane jest z obecnością przejścia
fazowego drugiego rodzaju od fazy ferrimagnetycznej do fazy paramagnetycznej.
Maksymalna wartość zmiany entropii magnetycznej w temperaturze około TN ≈ 450 K w
zewnętrznym polu magnetycznym H = 20000 Oe wynosi ΔS ≈ -8100 (erg/g K) i jest około
półtora razy większa w porównaniu z efektem w okolicy przejścia pierwszego rodzaju.
Wydajność chłodnicza w okolicy przejścia fazowego drugiego rodzaju przy przyłożeniu pola
magnetycznego H = 20000 Oe równa się |RC| ≈ 73500 erg/g (całkowanie przeprowadzono w
zakresie od 430 do 470 K) i w porównaniu z przejściem pierwszego rodzaju |RC| jest
mniejsza prawie trzy razy.
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5.7 Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie
równania Clausiusa - Clapeyrona
W poprzednim rozdziale, wykorzystując relacje Maxwella, został obliczony efekt
magnetokaloryczny w okolicy przejść fazowych pierwszego i drugiego rodzaju dla
monokryształu Fe7Se8. Jak podano w rozdziale 2.2 przy nieciągłych przejściach fazowych
zdarzają się niedokładności przy obliczeniach zmiany entropii magnetycznej metodą
Maxwella. Dlatego wykorzystując równania Clausiusa – Clapeyrona (2.2.3) przeprowadzono
weryfikację obliczenia ΔSm w okolicy temperatury przejścia pierwszego rodzaju 125 K.
Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach 5.7.1 i 5.7.2.
Rysunek 5.7.1 prezentuje zależność zmiany entropii magnetycznej policzonej na
podstawie izoterm namagnesowania (Rys. 5.4.1) w zewnętrznym polu równoległym do osi c.
Maksymalna zmiana entropii magnetycznej przy zmianie pola od 0 do 50 kOe, H || c
policzona metodą Clausiusa – Clapeyrona równa się ΔSm ≈ - 7500 (erg/g K). Wyniki obliczeń
na podstawie równania Clausiusa – Clapeyrona są w dobrej zgodności z wynikami opartymi
na metodzie Maxwella (różnica wyników maksymalnej zmiany entropii magnetycznej nie
przekracza 10 %). Niewielkie różnice w przebiegu zależności temperaturowej zmiany entropii
magnetycznej pomiędzy obu metodami są związane z faktem, że metoda Clausiusa –
Clapeyrona jest bardzo czuła na zmianę pola krytycznego, co dobrze pokazuje wzór (2.2.3). Z
kolei obliczenia metodą Maxwella (2.1.8) bardzo zależą od kształtu krzywej namagnesowania
i od niewielkich jej zmian.
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Rys. 5.7.1. Zmiana entropii magnetycznej w zależności od temperatury w polu
magnetycznym przyłożonym równolegle do krystalograficznej osi c monokryształu Fe7Se8.
Zmiana entropii magnetycznej została obliczona na podstawie izotermicznego
namagnesowania zmierzonego w zakresie pól 0 – 50 kOe.

Rys. 5.7.2. Zmiana entropii magnetycznej w zależności od temperatury w polu
magnetycznym przyłożonym prostopadłe do krystalograficznej osi c monokryształu Fe7Se8.
Zmiana entropii magnetycznej została obliczona na podstawie izotermicznego
namagnesowania zmierzonego w zakresie pól 0 – 50 kOe.
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Obliczenia zależności zmiany entropii magnetycznej od temperatury metodą
Clausiusa – Clapeyrona dla pola magnetycznego zmieniającego się od 0 do 50 kOe
skierowanego prostopadle do osi c w okolicy przejścia fazowego pierwszego rodzaju
pokazano na rysunku 5.7.2. Maksymalna wartość zmiany entropii magnetycznej dla H = 0 50 kOe, H  c równa się ΔSm ≈ 8000 (erg/g K) i wskazuje również na zgodność tych wyników
z metodą Maxwella. Różnica pomiędzy obu metodami obliczenia zmiany entropii
magnetycznej dla pola magnetycznego do 50 kOe, H  c wynosi około 23 %.

5.8 Bezpośredni pomiar efektu magnetokalorycznego
Pomiary adiabatycznej zmiany temperatury (ΔTad) efektu magnetokalorycznego
przeprowadzono dla kryształu Fe7Se8 bezpośrednią metodą pomiaru efektu MCE opisaną w
rozdziałach 2.1.1, 3.4. Adiabatyczna zmiana temperatury została zmierzona przy zmianie
zewnętrznego pola magnetycznego z szybkością 6 T/s, przy przemiataniu pola od -17000 Oe
do +17000 Oe.

Rys.5.8.1. Zależność adiabatycznej zmiany temperatury magnetokalorycznego efektu od
temperatury przy przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego prostopadle do osi c.
monokryształu Fe7Se8.
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Na rysunku 5.8.1 przedstawiono zależność zmiany ΔTad od temperatury zmierzoną w
polu zmiennym przyłożonym prostopadle do osi c kryształu Fe7Se8. Przedstawiona zależność
pokazuje ujemną zmianę ΔTad przy przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego co
odpowiada odwrotnemu efektowi magnetokalorycznemu. Takie zachowanie zgadza się z
wynikami pomiarów zmian entropii magnetycznej wyznaczonymi zarówno na podstawie
równania Maxwella jak i Clausiusa – Clapeirona. Ekstremum ΔTad znajduje się w okolicy
temperatury 86 K. Maksymalna zmiana temperatury efektu magnetokalorycznego jest
przesunięta do niższej temperatury od przejścia pierwszego rodzaju zachodzącego w
temperaturze 125 K w niskim polu. Takie zachowanie wynika z faktu, że pomiar prowadzono
w polu 17000 Oe odpowiedzialnym za to przesunięcie, zgodnie z pomiarami M(T,H).
Niestety wyniki badań ΔTad w zależności od temperatury przy przyłożeniu pola
magnetycznego równolegle do krystalograficznej osi c były bardzo „zaszumione” i dlatego
nie pokazano ich w rozprawie.

5.9 Obliczenie efektu magnetokalorycznego na podstawie
pomiarów ciepła właściwego
Dla sprawdzenia i porównania wyników zmiany entropii magnetycznej (rozdziały 5.6,
5.7) przeprowadzono obliczenia MCE również na podstawie pomiarów ciepła właściwego.
Przykład zależności temperaturowej ciepła właściwego w polu prostopadłym do osi c
pokazano na rysunku 5.9.1. Zależność ta wykazuje maksimum wartości ciepła właściwego w
zerowym zewnętrznym polu magnetycznym w temperaturze 123 K odpowiadającej przejściu
pierwszego rodzaju. Ze wzrostem zewnętrznego pola magnetycznego przyłożonego
prostopadle do osi c, przejście pierwszego rodzaju przesuwa się do niższych temperatur,
podobnie jak i w przypadku zależności temperaturowej namagnesowania (Rys. 5.3.4).
Na podstawie numerycznego obliczenia entropii monokryształu Fe7Se8 (2.1.11) z
zależności C(T), wykorzystując wzór (2.1.12), obliczono zmianę entropii magnetycznej w
polu magnetycznym przyłożonym prostopadle do osi c (Rys. 5.9.2).
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Rys.5.9.1. Zależność temperaturowa ciepła właściwego zmierzona w polu
magnetycznym przyłożonym prostopadle do krystalograficznej osi c.

Rys. 5.9.2. Zależność temperaturowa zmiany entropii magnetycznej w polu
magnetycznym przyłożonym prostopadle do krystalograficznej osi c.
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Rysunek 5.9.2 pokazuje rozszerzenie maksimum zmiany entropii magnetycznej ze
wzrostem natężenia zewnętrznego pola magnetycznego i potwierdza wyniki pomiaru efektu
magnetokalorycznego obliczonego z pomiarów namagnesowania (Rys. 5.6.2). Również,
zmiany entropii magnetycznej wyznaczonej z pomiarów ciepła właściwego mają podobne
wartości. Na przykład w temperaturze 119 K i w polu magnetycznym 5 kOe i 20 kOe
prostopadłym do osi c zmiana entropii magnetycznej (Rys. 5.9.2) jest większa odpowiednio o
13% i 4% od wartości ΔSm obliczonej z namagnesowania (Rys. 5.6.2).

5.10 Fenomenologiczny model rotacyjnego zjawiska
magnetokalorycznego
Jak wynika z przeprowadzonych badań Fe7Se8, w kryształach tych obok standardowego
zjawiska magnetokalorycznego (zmiana entropii magnetycznej indukowana zmianą amplitudy
namagnesowania) występuje rotacyjne zjawisko magnetokaloryczne w którym zewnętrzne
pole magnetyczne zmienia kierunek namagnesowania, nie zmieniając swojej amplitudy.
Standardowe zjawisko magnetokaloryczne opisywane jest zazwyczaj w ramach teorii
Landaua (np. [80]). Teorię tę można stosunkowo prosto zastosować do analizy rotacyjnego
zjawiska magnetokalorycznego. Dla uproszczenia rozpatrzymy kryształ o symetrii osiowej, w
którym anizotropia magnetokrystaliczna może być opisana wyrażeniem [57]:
Eaniz = - KM2cos2 (φ),

(5.10.1)

gdzie φ jest kątem pomiędzy kierunkiem wektora namagnesowania M a osią symetrii.
Energia swobodna G(M,T) w pobliżu przejścia fazowego ma wtedy postać:
G (M,T) = Φ0(T) + a(T-Tc) M2 + bM4 - KM2cos2 (φ) - M·H .

(5.10.2)

Zakładamy przy tym, że |1- T/TC| 1.
Na podstawie definicji
-Sm = (G/T)H

(5.10.3)

i w warunkach równowagi termicznej
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G/M = 0

(5.10.4)

można wyznaczyć:
dla φ = 0
∆Sm = -a(H/4b)2/3 + (a2 /6b)(TC – T + K/a)

T < Tmax

(5.10.5)

∆Sm = -a(H/4b)2/3 + (a2 /6b)(T – TC - K/a ),

T > Tmax

(5.10.6)

gdzie
Tmax = TC + K/a

(5.10.7)

a dla φ = π/2
∆Sm = -a(H/4b)2/3 + (a2 /6b)(TC – T )

T < TC

(5.10.8)

∆Sm = -a(H/4b)2/3 + (a2 /6b)(T – TC)

T > TC

(5.10.9)

Wyznaczone z eksperymentu rotacyjne zjawisko magnetokaloryczne ma wtedy postać:
∆Sm((φ = π/2) - ∆Sm(φ = 0) = - aK/6b

(5.10.10)

Z powyższego prostego modelu fenomenologicznego wynika, że rotacyjne zjawisko
magnetokaloryczne jest zdeterminowane wartością stałej anizotropii K. Anizotropia
magnetokrystaliczna jest również odpowiedzialna za przesunięcia maksimum zjawiska
magnetokalorycznego opisanego charakterystycznym parametrem -temperaturą Tmax. Tak
więc, natura rotacyjnego zjawiska magnetokalorycznego jest inna niż standardowego
zjawiska magnetokalorycznego, które na poziomie atomowym jest zdeterminowane, przede
wszystkim, wartością stałej a (tzn. oddziaływaniem wymiennym). Wynika stąd, że mogą
istnieć materiały w których efekt rotacyjny jest silniejszy od standardowego efektu
magnetokalorycznego.
Przedstawiony prosty model można łatwo uogólnić uwzględniając w wyrażeniu na
energię swobodną wyrazy typu M4 i M6, dzięki czemu możliwa stanie się analiza różnego
rodzaju przejść fazowych, w tym, również, nieciągłych przejść fazowych [80].
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5.11 Zestawienie najważniejszych wyników otrzymanych w
drugiej części rozprawy
1. Stwierdzono, na podstawie pomiarów magnetycznych, magnetokalorycznych, ciepła
właściwego i rezonansu ferromagnetycznego, że w związku Fe7Se8 istnieją trzy przejścia
fazowe: dwa przejścia fazowe pierwszego rodzaju (reorientacja spinów) i jedno przejście
fazowe drugiego rodzaju (w temperaturze Neela).
2. Dla każdego z tych przejść fazowych zbadano i przeanalizowano charakter zjawiska
magnetokalorycznego, stosując przy tym zarówno bezpośrednie jak i pośrednie metody
pomiaru tego zjawiska.
3. Zaobserwowano w pobliżu przejść fazowych nietypowe metamagnetyczne przejścia
fazowe. Nietypowość tych przejść polega na tym, że generowane są one w obszarze formalnie
„paramagnetycznym”.

Zbadano

wkład

przejść

metamagnetycznych

do

zjawiska

magnetokalorycznego.
4. Zbadano rezonans ferromagnetyczny w monokryształach Fe7Se8. Potwierdzono istnienie
reorientacji spinowej i stwierdzono istnienie w monokrysztale niekolinearnej struktury
ferrimagnetycznej
5. Zbudowano fenomenologiczny model rotacyjnego zjawiska magnetokalorycznego w
kryształach i wskazano na kluczową rolę anizotropii magnetokrystalicznej w tym zjawisku.
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PODSUMOWANIE
Badania opisane w rozprawie doktorskiej dotyczą niemal wyłącznie rotacyjnego zjawiska
magnetokalorycznego. Badania zjawiska magnetokalorycznego w kryształach prawie
automatycznie narzuca taki właśnie kierunek badań. Nie są to badania czysto akademickie.
Coraz więcej publikacji dotyczy właśnie mikrochłodziarek, które mają szanse zastosowania
do chłodzenia układów elektronicznych a więc powinny pracować w pobliżu i powyżej
temperatury pokojowej. Mikrochłodziarki w obszarze niskich temperatur mogą pracować jako
mikroskraplarki. Dotyczy to, zwłaszcza, tak zwanego obszaru wodorowego (poniżej 20 K)
coraz częściej wykorzystywanego dla celów użytkowych. W rozprawie badano materiały
należące do obu wspomnianych dziedzin. Kryształy Fe7Se8 mogą być wykorzystane do
konstrukcji mikrochłodziarek, podczas gdy monokryształy kobaltytów mogą być użyte do
budowy mikroskraplarek wodorowych. Najważniejszy, zdaniem autora rozprawy, wynik
dotyczy obu grup materiałów. Za wynik taki można uznać udowodnienie, że w rotacyjnym
zjawisku magnetokalorycznym występują i mogą być badane wszystkie znane odmiany tego
zjawiska: normalny i odwrotny MCE, rotacyjny MCE i efekt magnetokaloryczny wywołany
zjawiskiem Schottky’ego. Autorowi rozprawy udało się, po raz pierwszy, zaobserwować efekt
magnetokaloryczny wywołany zjawiskiem Schottky’ego w szkłach spinowych. Uzyskany
wynik sugeruje możliwość wykorzystania jądrowego efektu Schottky do budowy skraplarek
milikelwinowych. Obu grup materiałów dotyczy również obserwacja, że rotacyjne zjawisko
magnetokaloryczne zdeterminowane wartością anizotropii magnetokrystalicznej. Nie ulega
wątpliwości, że z punktu widzenia ewentualnych zastosowań należy podejmować badania
kryształów z Isingowskim rodzajem anizotropii. Autor rozprawy uważa, że warto w
przyszłości podjąć badania wpływu anizotropowych oddziaływań wymiennych (szczególnie
antysymetrycznych oddziaływań typu Dzyaloshinskii-Moriya) na rotacyjne zjawisko
magnetokaloryczne.
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