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Hitzaurrea 
 
Azken urte hauetan industria desberdinek apustu sendo bat egin dute FeAl 
aleazioen garapenerako, bereziki aplikazio estrukturaletarako. Izan ere, Audi 
enpresak 1994ean Neckarslum herrian Aluminioaren Zentroa eraiki zuen (duela 
bost bat urte Aluminioa eta Eraikuntza Arina Diseinurako Zentroa izenez 
berbataiatua), bertan konpaniaren ikonoa den A8 autoa sortuz.  
 
Aleazio hauen ezaugarri handienetako bat da, egituraren edozein aldaketa 
aleazioen portamolde magnetikoan zuzenean islatzen dela da. Horrela, nahikoa 
da mailu batekin, adibidez, apurtxo bat mailukatzea seinale ferromagnetikoaren 
handipen bortitza gertatzeko. Gainera, kontzentrazioaren aldaketa oso txikiek 
ezaugarri magnetikoaren aldaketa handiak eragiten dituzte. Bereziki aipatzekoa 
da Fe70Al30 aleazio ordenatuaren inguruko aleazioen portamolde magnetikoa: 
tenperatura jaistean asetasun magnetizazioa (handitu beharrean, 
ferromagnetiko arruntetan gertatzen den bezala) txikiagotu egiten da. 
Portamolde hori, duela hainbat urte lehen aldiz behatu arren, oraindik ez da 
erabat ulertzen. Ez da beraz harritzekoa, Fe-aberats diren FeAl aleazioak 
“froga-eremu” oso aproposatzat kalifikatuak izatea magnetismoaren oinarrizko 
teoriak eta hipotesiak frogatzeko. 
  
Orain arte gure taldeak FeAl sistemaren fase ordenatuetan zein aleazio horien 
desordenamenduaren ikerketan lan eskerga egin du eta gaur egun ere horretan 
dihardu. Ikerketa horiek burutzeko esperimentuak zein kalkulu elektroniko 
autobateragarriak erabiltzen dira. Esperimentuen alorrean fakultateko 
laborategietan ditugun: Mössbauer espektroskopia, mota desberdinetako 
neurketa magnetikoak, kalorimetria, X-izpiak eta abar erabiltzen ditugu; halaber, 
nazioarteko neutroi zein sinkrotoi laborategi erraldoietako erabiltzaileak gara. 
Arlo teorikoari dagokionez, kalkulu elektroniko autobateragarriak LMTO 
kodearen bidez lehenengo eta geroago VASP kodearen bidez egiten ditugu. 
 
Ikerketa horren helburu nagusia jokamolde magnetiko arraro horien ulertzea da, 
neurriko aluminiuroak diseina ahal izateko, hori izan zen tesiaren helburuetako 
bat eta horrek daukan garrantzia kontutan izanik gaur egun ere horretan 
dihardugu.  
 
Bestalde, material horien propietateak (bereziki mekanikoak) asko hobetu 
daitezke hirugarren elementu bat gehituz, eta gaur egun hirugarren elementu 
horren eragina ere sistematikoki ikertzen dugu. 
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Hitzaurrea

Tesi honetan jadanik 20 . mendearen hasieran aztertzen hasi ziren Fe-Al

aleazioan mundu harrigarriari buruz zerbait gehiago jakiteko asmoz burutu

dut. Fernando Plazaolak gidatuta proiektu honekin hasi nintzen, bazekien

sistema hau oso interesgarria zela eta momentu horretan kalkulu teorikoekin

lanean ziharduenez, sistema hau kalkuluen bidez aztertzeko aproposa izan

zitekeela proposatu zidan .

Horrela egin nituen nire lehenengo hastapenak Fe-Al sisteman . Sistema

hau ezagunak diren egiturak kristalinoak dauzka eta beraz errez simulatu

daitezkeen egiturak. Kaikulu teoriko hauen emaitzak sistema honen

magnetismoa hobeto ulertzen lagun ziezaguketen . Kalkuluak O .K. Andersen

and O . Jepsen garatutako TB-LMTO metodoaren bidez burutu genituen eta

lortutako emaitzak oso interesgarriak izateaz aparte, gehienetan

bibliografian agertutako emaitzekin bat zetozen. Berehala jakinmina piztu

zitzaigun, J .A . Jimenezen eskutik hain propietate bereziak zeuzkaten

material hauek lortu genituen eta lehenengo neurketa magnetikoekin hasi

ginen. Lortutako emaitzak harrigarriak eta lanarekin aurrera jarraitzeko oso

motibagarriak izan ziren. Emaitza batzuk beste neurketak egitera eramaten

gintuzten eta hauetatik beste emaitza harrigarriak lortzen genituen . Hasieran

konposizio tarte bateko ikasketa izan behar zuenak, azkenean eta

aurkitutako informazio piloa zela eta konposizio bakarreko laginera mugatu

ginen .

Lortu ditugun emaitzak lan hau idazteko aukera eman didate eta espero

dut zuen gogokoa izatea .

Estitxu Apiñaniz Fz . de Larrinoa

Leioan 2003ko maitazaren 16an
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1 . Atala . Sarrera

1.1 . Fe-Al sistema

1 . Atala . Sarrera

Orokorrean konposatu intermetalikoak eta fase ordenatu intermetalikoak

bai arrazoi zientifiko bai aplikazio teknologikoengatik oso aztertuak izan

dira . . Material hauek tenperatura altuko egiturazko material moduan,

aplikazio zientifikotarako edo mikroelektronikan kontaktuak edo

interkonexioak sortzeko erabiltzen dira . Material hauen propietateen

laburpen bat [Wea 995 ; Sau 95] erreferentzietan aurki daiteke .

Tesi honetan Fe-Al aleazioa aztertuko dugu, aleazio hau 1930 . urtetik

aurrera zabalki aztertua izan da oxidaziorako erresistentzia frogatu zenean .

Fe3A1 eta FeAI intermetalikoetan oinarritutako aleazio intermetalikoak

oxidazioaren aurkako erresistentzia ona izateaz gain, sulfidazioaren aurkako

erresistentzia ere daukate eta gainera beste egiturazko materialak baino

kostu gutxiagokoak dira. Gainera, normalean erabiltzen diren tenperatura

altuetarako egiturazko materialak (adibidez : altzairu herdoilezina edo Ni-n

oinarritutako superaleazioak) baino dentsitatea txikiagoak daukate, - % 30

txikiagoa. Wan et al.-ek [Wan 91] propietate magnetiko eta fisiko

desberdineko Fe-Al aleazioak konposaketa edo tratamendu termikoa aldatuz
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1 .1 . Fe-Al sistema

lor daitezkeela esan zuten. Aleazio hauek erakusten dituzten propietate

bereziak bere irizpen luzeko ordeneko (long range order, LRO)

superegiturei atxikitzen zaie .

Baina material hauek giro tenperaturan erakusten duten harikortasuna

baxua eta bere indarraren txikipena 873 K-tan egitura-aplikazioetarako hain

aproposak ez izatea eragiten du eta beraz bere aplikazio mugak asko

murrizten ditu. Fe-Al material intermetalikoen estekiometriaren eta beste

hirugarren elementu baten eranspenaren menpekotasun handia daukate,

adibideaz konposaketako % 5 Cr-a erantsiz giro tenperaturako harikortasuna

eta tenperatura altuetako indarra handitzen ditu nabariki . Edo, FE-Si-Al

malutekin egindako lamina magnetikoak kuasi-mikrouhin bandako

ezaugarriak, hau da permeabilitate ona eta interferentzia-

elektromagnetikoak erakusten ditu [Yos 01] .

Propietate guzti hauek aplikazio teknologiko garrantzitsuko materiala

dela erakusten digute . Eta beraz interes zientifikoa azkeneneko

hamarkadetan nahikoa handia izan da . Azkeneko urteetan egitura

kristalinoan eta magnetikoak aztertzeko ab-initio ikerkuntzak egin dira,

horrela lotura kimikoak eta klusterren formazioak, egoera egonkorrak eta

gainazalen propietateak aztertzeko .

Magnetismoari dagokionez, material hauek permeabilitate magnetiko

altua eta magnetostrikzio handia dute, propietate hauek aplikazio

teknologikoetarako baliagarriak egiten dituzte . Bestalde, aleazio hauen

zenbait egituretarako imanazio-kurbak tenperaturarekiko imanazioaren

handipena erakusten dute . Aldi berean, aleazio honek ordena- desordena

trantsizio jasateko erraztasuna dauka . Tratamendu mekaniko baten bidez

adibidez, soluzio solidoa egitura desordenatuz erraz lortzen da, trantsizio

honekin batera gainera gelaska parametroa % 1 haz daiteke . Adibideaz
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1 . Atala . Sarrera

Fe70Al30 aleaziorako era ordenatuan ekarpen paramagnetiko nabaria dauka

baina mailu batekin jotzean ferromagnetikoa bihurtzen da .

Gainera Fe-Al aleazioak 3d elementu magnetikoen adibide bat dira .

Dakigunez magnetismoaren gai garrantzitsuenetariko bat 3d elementuen

arteko elkarrekintza ikasketan datza eta elementu hauek dauzkaten

materialen efektu magnetiko eta propietateen azterketak . Gai hau hain

garrantzitsua izateko arrazoiak bi dira . Alde batetik 3d elementuetan

oinarritutako material magnetikoak aplikazio industrial askotan erabiltzen

dira eta beraz material mota honen propietate magnetikoak hobeto ulertzeko

egiten den edozein ikasketa, material hauek hobetzeko edo aplikazio

bakoitzeralco optimizatzeko baliagarria da. Bestalde, ikasketa hau oinarrizko

magnetismoaren ikuspuntutik fundamentala da . Orain arte dauden 3 d

elementuen arteko trukatze-elkarrenkintza magnetikoak azaltzeko teoriak

kualitatiboak dira . Normalean teoria hauen iturria Beter-Slater-ren kurba da

[Cul 72] ; kurba honek material bakoitzaren jokaera magnetiko desberdinak,

elementu magnetiko desberdinak dauzkaten trukatze elkarrekintza

desberdinen bitartez azaltzen du . Kurba hau neurketa esperimentalen

emaitza da, egitura eta elementu magnetiko desberdinetako materialetan

egindakoak hain zuzen. Kurba honen frogapena eta horren atzean dagoen

teoria, magnetismoaren helburuetariko bat da . Fenomeno hau aztertzeko,

Fe-Al aleazioak oso erabiliak izan dira, hau da material magnetikoen

propietateak eta batez ere, egiturak materialen magnetismoan daukan

garrantzia aztetzeko . Sistema hauek (Fe-Al) eredu sinple baten bidezko

oinarrizko propietateak aztertzen posible egiten du, informazio honekin gero

sistema konplikatuagoak azter daitezkeelarik .



1.2. Fase-diagrama

1.2. Fase-diagrama

Aluminio eta burdina nahasgarriak dira konposaketa tarte osorako eta

gainera oso fase diagrama korapilatsua daukate (ikus 1 .1 irudia) [Kub 86] .

Egitura aztertzen badugu, Fe-n aberatsa den aldean % 19ko konposizioa arte

erdian zentraturako simetria kubikoa duen A2 egitura desordenatua (soluzio

solidoa) dauka giro tenperaturan . Al-ren kontzentrazioa igotzen dugun

neurrian fase diagramak zenbait fase intermetaliko erakusten ditu .
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1092'C

B2 ~'

A2 ferro

	

''

B2

	

i
i

i~ QD03para

	

;
\

	

á 'i i
DO3ferro

.1

	

1

	

1.

Egitura guzti hauek BCC egituran oinarritzen dira eta konposaketaren

tarte zabal batean existi daitezke [Jir 97] . Giro tenperaturako lehenengo

egoera egonkorra D03 egitura da eta % at . 23-37 Al tartean agertzen da.

Beste egoera egonkorra B2 egitura da (CsCI) eta . % at 37-50 Al
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1 . Atala. Sarrera

kontzentrazio tarterako existitzen da. Beste fase berri bat ere aurkitu da

azkenaldian At %Al 20 daukaten laginetan, 740 °Ctik giro tenperaturako

tratamendua ostean B32 irizpen luzeko orden ikusi zen 10999 urtean

neutroien sakabanaketa esperimentuak erabiliz [Bec 96 ; Sch 90] .

Magnetismoari dagokionez, aleazio hauek % 23 konposaketa arte

ferromagnetikoak direla frogatu da, A2 egitura desordenatu . Eta

konposaketa honen gainetik giro tenperaturan aleazio paramagnetikoa da .

1.3 . Faseen deskribapen laburra

Fase diagraman agertzen diren fase desberdinak era desberdinetan azal

daitezke . 1 .2 irudian fase garrantzitsuenak deskribatzeko eskema bat

adierazten da. Deskribapen honetan BCC egitura gainazarritako bi egitura

kubiko sinpleekin konparatzen da (ikus 1 .2 irudia) .

Egituren deskribapen zabalago bat 2 . atalaren 2.3 azpiatalean egin

dugu .

D03: A : Fe

B : Fe and Al alternatively

B2 : A : Fe

B : Al

A2 : Fe and Al at random

Fig. 1.2. D03, B2 eta D03 egituren deskribapena.
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1.4 . Lanaren eskema

1 .4 . Lanaren eskema

Lan hau jarraian agertzen den moduan antolatu dugu . 2 . atalean

azterketa teorikoa aurkeztu dugu, lehenengo erabilitako kodearen

deskribapena egin dugu, eta gero metodo hori Fe-Al aleazioetan nola

aplikatu dugun azaldu . Azkenik lortutako emaitzak eztabaidatu ditugu . 3, 4

eta 5 . ataletan egindako lan esperimentala aurkeztu dugu . Lehendabizi 3.

atalean erabilitako metodo esperimentalak azaldu ditugu . 4 . atalean

tenperaturarekin Fe70A130 laginak jaten duen magnetismoaren handipenaren

lotutako fenomeno fisikoak aztertu nahi izan ditugu. Horretarako lortutako

emaitza esperimentalak aurkeztu eta laginean koexistitzen duten fase

desberdinen elkarrekintzak eta beraien tenperaturarekiko jokaera aztertu

dugu. Fe7oAl30 sistema ordenatuaren eta jadanik ikasitako fase-anitzeko

sistemen arteko konparaketa egin dugu ; gero nanokristaletan oinarrituta

eredu mikroskopiko bat proposatu dugu, lagin honetan gertatzen diren

fenomenoak azaltzen dituena . 5 . atalean egitura ordenatu eta desordenatuak

konparatu eta egoera ordenatu batetik desordenatu baterako prozesua aztertu

dugu, prozesuan zehar magnetismoan eta egitura kristalinoan ematen diren

aldaketak konparatuz, ordena-desordena prozesuan magnetismoan gertatzen

den aldaketa hain handiaren kausak zeintzuk diren ikasi ahal izan ditugu .

Atal honen azkeneko partean lagin desordenatu baten ordenamendu

prozesua j arraitu ahal izan dugu eta teknika desberdinen bitartez prozesua bi

pausutan ematen dela ikusi ahal izan dugu.
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2 . Atala . Kalkulu teorikoak

2.1 . Sarrera

Azkeneko urteetan banden kalkuluen metodo eta hurbiiketa ezberdinak

erabili dira trantsizio metalen aluminido desberdinak aztertzeko . Hasierako

kalkuluak Korringa-Kohn-Rostoker (KIR) [Mor 74] metodoa eta KKR

metodoaren aldaketen bidez [Mü179 ; Mü186; Mül 83] egiten ziren; horrela

trantsizio metalen d bandaren Al-ren p elektroien bidezko betetzea zehazki

aztertu ahal izan zen eta Al-tik trantsizio metalerako karga transferentzia

azaldu . Lotura kimikoak eta fase egonkortasuna konposaketa

estekiometrikoa daukaten metal aluminidoetan - full-potential linearised

augmented plane-wave (FLAPW) metodoa [Zou 95] erabiliz egin da . [Wes

94] erreferentzian aluminido hauen egitura elektronikoen kalkuluetan

lortutako emaitzen laburpen bat, hala nola, banden egiturak, egoeren

dentsitateak eta Fermiren gainazala aurki daiteke . Gainera ikasketa berri

batek [Wat 98] zenbait 3d aluminidoen formazio-energia eta orekako

bolumenak aurkeztu ditu, lana aurrera eramateko full-potential linearised

augmented Slater-type orbital metodoa erabili duelarik . Honetaz aparte

trantsizio metal aluminidoen beste propietate batzu ere kalkulatuak izan

dira, esaterako propietate elektroniko eta magnetikoak [Sun 95], azken

2 . Atala. Kalkulu teorikoak
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2.1 . Sarrera

kalkulu hauek LMTO metodoaren bidez egin dira eta gainera FeS0A150

aleazioa momentu magnetiko bat duela lortu dute. Azken emaitza hauek

LMTO metodoarekin egindako NiAl eta FeAI konposatu

intermetalikoetarako kalkuluen emaitzekin bat datoz [Min 86] . Kalkulu

guzti hauek Fe50A150 aleazioak momentu magnetiko duela adierazten dute ;

baina orain dela gutxi zenbait autorek [Moh 01 ; Pap 02; Maz 02] ez-

magnetikoa den oinarrizko egoera bat topatu dute aleazio ~ta konposaketa

honetarako ; emaitza hau LDA+U hurbilketa erabiliz lortu dute, U-ren balio

egokia bilatuz .

Hala ere, trantsizio metalezko aluminidoen propietate elektroniko eta

magnetikoetan akatsek daukaten eragina aztertzen duten kalkuluak eskasak

dira . LMTO metodoa FeAI aleazioen antise (AS) akatsen egitura

elektronikoa kalkulatzeko erabilia izan da, hau egiteko supergelaska egokia

aurkitu behar delarik [Gu 92] . Azkenik LMTO-CPA [Bos 97] metodoa

FeAI aleazioen orden-desorden trantsizioa eztabaidatzeko erabili da.

Supergelaskaren hurbilketa NiAl eta FeAI aleazioetan antifase mugak [Lin

92] eta aluminido hauen akats puntualak [Fu 95] aztertzeko erabili da .

Desordenaren kasuan Fe-Al sisteman akatsen egituren araberako

magnetismoaren indartzea CPA eta KKR metodoekin egin da eta konposatu

intermetalikoen kasuan 'l'B-LMTO metodoa erabiliz [Kul 99], lan hauetan

antisite akatsekin lortutako tokian tokiko momentu magnetikoak aurkitu

dira, baina emaitza esperimentalen aurka desordenarekin gelaska

parametroaren txikipena ematen dela ikusi duten ikasitako konposaketa tarte

osoan. Interesgarria iruditzen zaigu aipatzea FeAI sistemaren azterketarako

egindako kalkulu gehienetan magnetismoak konposaketarekiko daukan

menpekotasunaren informaziorik ez dela ematen eta gure ustez oso

lo
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garrantzitsua da, batez ere, aleazio hauek daukaten fase diagrama

korapilotsua kontutan hartzen badugu .

Atal honen helburua TBLMTO metodoa erabiliz burdinean aberatsa den

FeAl sistemaren propietate magnetikoak eta momentu magnetikoaren

aldaketa eragiten duten faktoreak aztertzea izango da . Helburua aurrera

eramateko aleazio hauetan ager daitezkeen egitura ordenatu desberdinak

(B2, D03, B32) Fe-ren kontzentrazio desberdinetarako eta beraien gelaska

parametroarekiko j oera aztertuko ditugu .

Horretaz gain, desordenarekin aleazio hauek jasotzen duten

magnetismoaren handipena kontutan hartuz (ikus 5 Atala) desordena

aztertzea ezinbestekoa iruditzen zaigu, horretarako egitura desordenatuak

aztertu ditugu emaitzak egitura ordenatuetan lortutakoekin konparatu ahal

izateko eta aleazio hauetan desordenak sortzen duen eragina aztertu ahal

izateko eta bereziki desordena honek aleazioaren momentu magnetikoan

daukan eragina .

Eskema: atal hau bost azpiatal nagusietan banatuta dago . Bigarrenean

erabilitako método konputazionala azalduko dugu, hirugarrenean método

hau FeAl aleazioekin nola erabili dugu azaldu dugu . Laugarrena eta

bosgarrenean emaitzak eta eztabaida, eta ondorioak, hurrenez hurren

adieraziko ditugu .

2.2 . Oinarri teorikoa

Ab-initio kalkuluak erabiliz, solidoen egituren propietateak eta

propietate dinamikoak aurresan daitezke . Adibidez oinarrizko teoria
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kuantikoa erabiliz (Schódinger-ren ekuazioa) atomoen zenbaki atomikoak

eta normalean egituraren zenbait datu bakarrik erabiliz . Horrelako kalkuluak

dentsitate funtzionalaren teoria erabiliz egiten dira . Hurbilketa elektroi

guztiek daukaten higidura baliokidea baino askoz ere sinpleagoa den

elektroi bakar baten potentzial eraginkorragatik ordezkatzen da . Horrela

lortutako energia totalak orekako gelaska parametroa, modulu elastikoa,

energiak, formazio-beroa, etabar kalkulatzeko erabiltzen ; dira. Gainera

metodo hauek erabiliz elektroien egoeren dentsitatea eta karga dentsitateari

buruzko informazioa lor dezakegu .

Hala ere, elektroiaren egituraren teoria aurrera eraman ahal izateko

hurbilketa batzuen beharra dago, hurrengo lerroetan hurbilketa hauek

aztertuko ditugu. Azalpenean Rydberg-en unitate atomikoak erabiliko

ditugu, non h = 1, 2m = 1 eta e2 = 2 baitira, eta me eta e elektroiaren masa

eta karga diren, hurrenez hurren .

Azpiatal honetan TB-LMTO metodoa eta era berean solido baten

egitura elektronikoa kalkulatzeko behar diren hurbilketak deskribatuko

ditugu .

2 .2 .1 . Born-Oppenheimerren Hurbilketa

Solidoen propietate fisiko eta kimikoak aztertzekoa asmoz, kristal

infinituetako egitura elektronikoaren teoria oso garrantzitsua da . Elektroiak

(maila mikroskopikoa) material hauen jokaera makroskopikoa azal

dezakete . Hau onargarria da, elektroiak nukleoak baino askoz ere arinagoak

direlako, eta masan daukaten desberdintasun hau beraien abiaduren

desberdintasun handia dakar. Eta beraz, elektroiak pausagunean dauden

nukleoen eremu batean mugitzen direla suposa daiteke, hau da elektroi eta

fonoien energiak ondo banaturik daude. Hurbilketa hau Born-Oppenheimer-

12
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ren hurbilketa edo hurbilketa adiabatiko izenarekin ezagutzen da . Hurbilketa

hau kontutan hartuz elektroiak eta nukleoak banatuta azter ditzakegu eta

sistema asko sinplifikatzen da .

Beraz, esan dugun moduan solidoen propietateak elektroien jokaeraren

menpekotasuna daukate, eta hauek mekanika kuantikoaren legeak betetzen

dituzte .

Beste era batean esanda, dimentsio makroskopikoko edozein solido

nukleo eta elektroi kopuru handiaz osatuta dago eta elektroi baten eta nukleo

baten masen arteko desberdintasuna oso handia da. Ondorioz, elektroiak

nukleoen aldaketei instantaneoki erantzuten diete. Beraz elektroiak

nukleoen eremupeko egoera egonkor batean daude eta nukleoaren higidurari

adiabatikoki erantzungo diote . Hau da, nukleoak partikula klasikotzat

hartuko ditugu eta beraien posizioak Schrddinger ekuazioaren parte

elektronikoan agertzen diren parametro batzu izango dira . Hurbilketa hau

Born Oppenheimer-ren hurbilketa da, elektroi eta nukleoaren higidura

banatzen uzten diguna eta bakoitzaren jokaera banaturik aztertzeko aukera

ematen diguna. Dena den, hurbilketa guztiekin gertatzen den bezala badaude

solidoetan gertatzen diren zenbait fenomeno zeinetan hurbilketa honek

emaitza faltsuak ematen dituen .

Hurrengo ekuazioak sistema molekular baten Hamiltondar osoa

adierazten digu :

H = T elek (r)+T nukleo (R) + Vnuklei-elek (R, r) + V elek (r) + Vnukleo (R)

	

(2.2.1)

Born-Oppenheimer-ren hurbilketa kontutan hartuz, Hamiltondar

"elektronikoa" (nukleoaren parte zinetikoa baztertzen duen Hamiltondarra)

horrelaxe idazten da :

1 3
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1 elec '

x =-

(v)-elec nucle

-1 i i l

2i

	

i Rj -ri

i
elec efec

	

1

	

"'

	

nucleinucleí z Z \k

	

.2/+

	

\ri -rJ /
+ 1 k~\rj -rk /(2.2 )

R nukleo atomikoen posizioa da eta r elektroian posizioa . Lehenengo

terminoa elektroian energia zinetikoa da, bigarrena RR posizioan i elektroiak

nukleo guztien eremuan jasaten duen potentziala da, Zj zenbáki atomikoa da.

Hirugarren gaiak elektroien arteko elkarrekintza elektrostatikoa adierazten

digu eta laugarrena nukleoen arteko elkarrekintza elektrostatikoa da .

Hurbilketa hau kontutan izanda, elektroien egoerak elektroi anitzeko

Schródinger-en ekuazio ez erlatibistaren bidez deskribatuko ditugu, hau da

elektroien higidura nukleo finkoen eremu batean .

x elec y/ elec (r,R)= Eeif
(R) ,elec

(r,R)

	

(2.2.3)

2.2.2 . Dentsitate funtzionalaren teoria

Aurreko azpiatalean aurkeztutako elektroi anitzeko Schr5dinger-en

ekuazioa ebazteko zenbait hurbilketa beharrezkoak dira . Hurbilketa

boteretsu bat dentsitate funtzionalaren teoria (DFT) dugu . Teoria hau metal,

erdieroale eta isolatzaileen oinarrizko egoeraren propietateak deskribatzeko

oso arrakastatsua da. DFTren ideia nagusia elkarrekintzan dauden fermioien

sistema bat dentsitatearen arabera deskribatzean datza, gorputz anitzeko

uhin-ekuazioarekin eginbeharrean .

1964 . urtean Hohenberg eta Kohn-ek [Hoh 64] elektroi sistema baten

energia totala elektroien dentsitatearen funtzionala zela frogatu zuten ;

14
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gainera funtzional hau bakarra da . Teorema honetan ez dira hurbilketik egin,

Energia dentsitatearen funtzióan jakinez gero (E(n]), energia minimizatu

daiteke eta horrela oinarrizko egoeraren elektroien dentsitatea kalkulatu .

Hau kontutan hartuz Hamiltondarra horrela idatz daiteke :

M

H=T+U+V?)+1~~2+"Vj r,)

	

(2.2.4)
2

	

ri

	

;
ixj

T energia zinetikoa da, bigarren gaia elektroien elkarrekintza eta azken gaia

kanpo-potentziala da, azken gai honek nukleo finkoarekin elkarrekintza

elektrostatikoa ere kontutan hartzen du. Khon-Sham-en teorema kontuan

hartuz energia egoeren dentsitatearen menpe idatz dezakegu :

E[n] = T[n] + Jn(r) /Vext + 1 Jdr' n(r') \ dr + EC,[n]

	

(2 .2 .5)
2

	

r-rl .

T[n] energia zinetikoa da eta elektroien arteko elkarrekintza bi gaietan

banatu dugu: Coulomb-en elkarrekintza eta trukatze-koerlazio energia

(Exc[n]). Azken gai hau elektroi elkarrekintzen efektu kuantikoak kontutan

hartzeko gehitu dugu . Trukatze-koerlazio potentzialak Pauli-ren printzipioa

eta Coulomb potentzialaren efektuak elektroien elkarrekintza hutsa baino

harago eramaten ditu .

Khon eta Sham-ek [Kho 65] elektroi anitzeko problema potentzial

eraginkor (Veff) batean higitzen den elektroi bakarreko Hamiltondarraren

problemaren baliokidea dela frogatu zuten . Beraz elektroi anitzeko

problema murriztu dugu eta orain elektroi aske bakar baten Schródinger-en
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ekuazioa ebatzi behar dugu. Honi elektroi bakarraren hurbilketa deitzen

zaio :

2
+Ve,,(r) yr, (k,r)=e;(k) y¡ (k,r)

	

(2.2 .6)

E, partikularen energia propioa da, eta Vi uhin-funtzio propioa . Potentzial

eraginkorra beraz :

Ve~ (r) = VeY1(r)+ J
n(r)

dr' +
SE.,,, [n]~

	

(2.2.7)
Ir -r'

	

8n(r)

Ekuazio honen lehenengo gaia kanpo-potentziala da, bigarrena

elektroien arteko Coulomb potentziala eta hirugarrena trukatze-koerlazio

potentziala. Azkeneko gaia (trukatze-koerlazio potentziala) ezezaguna da ;

potentzial honen balio zehatza jakingo bagenu gorputz anitzen problema

zehazki ebatz genezake, baina hau ez da posible eta zenbait hurbilketa egin

behar dira ekuazioa ebatzi ahal izateko, hurbilketa hauek hurrengo

azpiatalean azalduko ditugu .

Behin Schródinger-ren ekuazioa ebatzita dagoela, egoeren dentsitatea

kalkula daiteke formula honen arabera :

occ.

	

2

"IÍ

1 6

(2 .2.8)

Azkeneko hiru ekuazioak ((2 .2 .6), (2.2.7) eta (2 .2 .8)) era

autobateragarri batean ebatzi behar dira, hau da Veif badakigu, orduan

ekuazioa ebatz daiteke eta elektroi bakarreko oinarrizko egoerako energia

kalkula daiteke. Baina normalean Vei lortzea ez da hain erraza, potentzial
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hau beste elektroi guztiek sortutako potentziala delako eta lortzeko

lehenengo beste elektroi guztien uhin-ekuazioa kalkulatu behar da . Beraz,

kalkulu mota hauek egiteko metodo autobateragarriak erabiltzen dira .

Metodo hauetan hasierako Vef asmatzen da eta elektroi bakarreko

Schrôdinger-ren ekuazioa ebazten da . Hau da, Vf jakinda Schr5dinger-ren

ekuazioa ebazten da eta uhin-ekuazio propioak askatzen dira, gero uhin-

funtzio hauek dentsitatea kalkulatzeko erabiltzen dira eta dentsitatea, beste

potentzial eraginkor bernia kalkulatzeko, potentzial berri honekin berriro

Schrôdinger-ren ekuazioa ebazten da . . . Ziklo hau errepikatzen da

konbergentziara heltzen garenerarte, hau da sarrera moduan erabilitako

potentziala eta ekuazioa erabiliz lortzen den potentziala berdinak direnean .

Konbergentzia lortzen denean energia totala kalkula daiteke (2.2.5) ekuazioa

erabiliz .

Dentsitate funtzionalaren teoriak gorputz anitzeko problema ebazteko

askoz errazago den elektroi bakarreko problemara murrizten du eta beraz

teoria hau oso erabilia da .

Dentsitate funtzionalaren formalismoa spinen dentsitatearen

formalismora heda daiteke eta bertan goranzko eta beheranzko spinen

dentsitateak (n1'(r) eta nt (r)) aldagai askeak dira . Aldagai berri hauen

funtzioan egoeren dentsitatea era honetan idatz daiteke :

n(r)= nT (r)+n~(r)

	

(2.2.9)

Garapena era berean egin daiteke baina spinen dentsitatearen kasuan

energiaren minimizazioa egitean bi dentsitateak hartu behar dira kontutan

eta dentsitate bakoitzarentzat funtzional bat egongo da. Horrela bi
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azpibanden banaketa kontutan hartuz spin-polarizazio kontutan hartutako

kalkuluak egingo ditugu .

2.2.3 . Tokian tokiko hurbilketa (LDA)

Aurretik esan dugun moduan trukatze-koerlazio potentziala ezezaguna

da eta potentzial hori lortzeko zenbait hurbilketa beharko ditugu . Elektroi

sistema batean hurbilketa sinpleena tokian-tokiko dentsitatearen hurbilketa

[Gim 87] da . Hurbilketa honen arabera puntu bati dagokion trukatze-

koerlazio energia puntu horren dentsitatearen arabera kalkulatzen da .

Ondorioz, trukatze-koerlazio energia hauxe da :

EX~ = jsx, [n(r)] n(r) dr

	

(2.2.10)

sx,[n(r)] n dentsitatea duen elektroi-gas homogeno baten elektroi

bakoitzaren trukatze-koerlazio energia da .

LDA hurbilketa hobetzeko zenbait saiakera egin dira, gradiente

orokortuaren hurbilketan (generalised gradient approximation, GGA) [Per

95] Khon eta Sham-ek erabiltzen duten ekuazioaren antzerako bat erabiltzen

dute, baina kasu honetan tokian-tokiko dentsitatearen funtzioa tokian-tokiko

dentsitatearen funtzioa gehi bere magnitudearen gradienteagatik ordezkatzen

dira . Espero denez trukatze-koerlazioaren deskribapen hobeagoa lortuko da

gradientean agertutako informazio gehiago gehitzen diogunean . GGA

metodoa nahiko arrakastatsua da, zeren hobekuntzak egitea erreza

suertatzen da, gainera argiaren oinarrizko egoeraren propietateak eta 3d

trantsizio atomoen propietateak asko hobetzen ditu, dena den, aipagarria da

trantsizio metalen 3d orbitalen energien balio altuegiak ematen dituela .
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Gainera, elementu astunak dituzten materialen gelaska parametroaren balio

handiegiak lortzen dira eta metodo honekin ez da betetzen esperimentuek

eta LDAak zeukaten adostasuna [Tur 97] . Lan honetan LDA hurbilketa

erabili dugu, baina GGA metodoaren bidez lortutako zenbait emaitza

konparatuko ditugu

2.2.4 . TB-LMTO metodoa

2 .2.4.1 Tight-Binding hurbilketa

Gaur egungo teknologian erabiltzen diren material gehienak, hiru

dimentsioko periodikotasunetik era batean edo bestean aldentzen dira eta

sistema idealekin konparatuta beraien simetria nabarmenki txikiagotzen da .

Beraz periodikotasun translazionala galtzen dute eta Bloch-en teorema ezin

da aplikatu, kasu hauetan beste metodo batzu aplikatu behar dira.

Desorden mota sinpleenetariko bat duten materialak zorizko aleazio

sustituzionalak dira, aleazio hauek daukaten desorden mota sustituzionala

da . Solidoa gelaska periodiko bat osatzen du baina gelaska sortzen duten

atomoen natura desberdina izan daiteke .

Solidoetan kalkulu teorikoak egitean agertzen diren beste problema

interesgarri batzu, gelaskan agertzen diren mota desberdinetako akatsak dira

(hutsuneak, sustituzionalak eta ezpurutasun interstizialak, dislokazioak,

interfase mugak . . .) . Akats hauek kontutan hartzeko periodikotasun

hirudimentsionala artifizialki eraikitzen da, supergelaska batean akatsa tarte

erregularretan sartuz eta beraz periodikotasun artifizial bat erabiliz. Akatsen

aeteko distantzia nahikoa handia bada, orduan akatsak beraien arteko

elkarrekintzik jasoko ez balute bezala har ditzakegu eta akatsa efektu isolatu

bat bezala har daiteke . Aleazio desordenatuen kasuan, aleazioaren

1 9
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konfigurazio desberdinak simulatzen dira gelaska handien errepikapen

periodikoa erabiliz [Zun 90] .

Tight-Binding ('l'B) hurbilketan solido baten atomoen arteko

elkarrekintzak nahikoa txikiak direla eta, elektroiak, atomoen inguruan

nahiko lokalizatuta daudela suposatzen da . Ab-initio tight-binding

hurbilketa simetria gutxiko sistema desberdinen azterketan erabiltzen da .

Eta beraz, elektroiaren uhin-funtzioa posizio atomiko bakoitzean

zentraturiko orbital lokalizatuen konbinaketa lineal moduan idaztea

hurbilketa ona da .

Metodo hau bereziki barre-elektroiak deskribatzeko erabiltzen da, zeren

kanpo edo balentzia elektroien uhin funtzioak gainezartzen dira eta beraz

uhin-funtzio erresultantea guztiz desberdina da . Ondorioz, beste hurbilketa

bat beharko dugu balentzia-elektroiak deskribatu ahal izateko, elektroi

hauek solidoaren propietate elektronikoak deskribatzen dituzten elektroiak

baitira eta beraz elektroi honen deskribapen on bat ezinbestekoa da .

Esan dugun bezala tight-binding hurbilketa ab-initio metodo moduan

erabil daiteke eta horrela TB parametroak kalkula daitezke . Kasu honetan

elektroien uhin-funtzioak orbital atomikoen konbinaketa lineal moduan,

(LCAO), orbital gaussiarren konbinaketa lineal (LCGO), Slater-type motako

orbitalen konbinaketa lineal (LASTO) edo tight-binding motako orbitalen

konbinaketa lineal (TB-LMTO) moduan idatz daitezke . Lan honetan

azkeneko metodo hau erabiliko dugu .

2.2.4.2 . Linear Muffin-Tin Orbital metodoa (LMTO)

Tokian-tokiko dentsitatearen hurbilketa erabiliz azter daitezkeen atomo,

molekula eta solidoen kasuan, elektroi-bakarreko ekuazioa askatzen

laguntzen duten metodo numerikoak oso garrantzitsuak dira [Tur 97] .
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Gainera problema konplexu hauek ebazteko metodoek eta problemekin

lotutako zentzu fisikoak elektroi-bakarreko potentzialerako eredu errealista

bat eskatzen dute V(r) .

Tituluagatik ikus daitekeenez metodo honek potentzialaren muffin-tin

forma erabiltzen du V(r)a lortzeko, kasu honetan potentziala nukleoetan,

gainezartzen ez diren muffin-tin erako esferen barruan, simetria esferikoko

potentzialen bilduma batez hurbiltzen da eta muffin-tin esferen mugetan

Vk= potentzial konstatetzat hartzen da . Schródinger-en ekuazioen soluzioak

sakabanaketa anitzeko teoriaren bitartez lortzen dira . Teoria honek problema

bi zatitan banatzen du, aide batetik muffin-tin esferen barruan egindako

ekuazioaren parte esferikoaren integrazioa eta bestetik egitura konstanteen

azterketa, konstante hauek elektroi bakarreko potentzialari buruzko

informazioa daukate eta gainera energia eta bolumenarekiko

menpekotasunik ez daukate ; bakarrik egitura kristalinoaren menpekotasuna

daukate, azken honek elektroiek eskualde interstizialetan daukaten energia

zinekoaren E-V, z menpekotasuna du eta muffin-tin esferen posizioari

buruzko informazioa ematen digu.
rtP, (E,r) 2.2.1 Irudia. Muffin-tin hurbilketa

a) Gelaska unitatea eta Sv,7

erradioko Muffin-tin esfera b)

i

	

r

	

Uhin ekuazio erradiala c) V(r)
Q

	

SMT 5E

(b)

	

kristalaren eremuko muffin-tin

1

	

partea d) V,TT(r) Mu n-tin

1

	

potentziala [Skr 84]
i

VMT (r)

--- -t
~ xz
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TBLMTO metodo honetan esfera atomikoen hurbilketa erabili dugu

(atomic sphere hurbilketa, ASA), hau erabiliz problema oraindik gehiago

sinplifikatzen delarik . ASAren oinarria esferikoki simetrikoak diren

potentzialak erabiltzean datza, potentzial hauek pixka bat gainezartzen diren

eta espazio osoa okupatzen duten esferetan (Wigner-Seitz esferak)

zentratuta daude eta beraz eskualde interstizialeko energia zinetiko

elektronikoa E-VA, ez da kontutan hartzen, kasu honetan ez baita eskualde

interstizialean bolumenik egongo . Beraz, ASA hurbilketak numerikoki hain

deserosoa den eskualde interstiziala kentzen du eta espazio osora hedatutako

integrala, Wigner-Seitz-en esferen baturarekin ordezkatzen du, esfera hauek

benetako Wigner-Seitz gelaskaren hurbilketak dira .

Jarraian LMTO metodoaren garapena deskribatuko dugu muffin-tin

potentzial orokor baten kasurako. Schridinger-en ekuazioan agertzen den

potentziala (V(r)) muffin-tin potentzial batez ordezkatzen da, gainera

muffin-tin potentzial hau SMT erradioaren barruan esferikoki simetrikoa eta

VMTZ, muffin-tin zero, balio konstatea hartzen du esferen arteko eskualde

intertizialean. Potentzial hau aukeratu da gelasken arteko uhin funtzioen

arteko lotura errazago egin dadin, eta elektroiak gelaskatik gelaskara

k = . jE - V,z energia zinetikoz pasatzen direla suposatu dugu . Suposizio

hau baliagarria da 2îr/k uhin luzera eskualde intertizialaren zabalerarekin

konparatuta handia bada. Aplikazio gehienetan gelaskatik gelaskara

mugitzen ez diren elektroiak hartuko ditugu kontutan, hau da beraien

energia zinetikotzat (k2 ) -1 Ry-tik 1 Ry-reko tartean daukatenak, uhin-

luzeraren kriterioa ia kasu gehienetan betetzen da .

Garapena errazagoa izan dadin, hurrengo lerroetan gelaska unitateako

atomo bakarra duen kristala hartuko dugu eta muffin-tin erako potentzial
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2 . Atala. Kaikulu teorikoak

batean mugitzen dena (ikus . 2 .2 .1 irudia). Hau kontutan hartuz potentziala

horrela defini daiteke :

H-E = -V 2 +1 Vti,, ~r-R
R

(2.2.10)

V(r) kristalaren potentzialaren eskualde simetrikoki esferikoa da . Beraz

Hamiltondarrari muffin-tin putzuen sistema baten energía kentzen badiogu :

)- K 2

	

(2.2.11)

batura kristal osora zabaltzen da eta eskualde interstizialeko energia

zinetikoa k2 horrelaxe definitzen da :

K 2 _-E-V,,

	

(2.2.12)

Hurrengo pausua Schródinger-ren ekuazio diferentzialaren soluzio bat

lortzea izango da:

V2+V,,T(r)-K2, vi, (E,r)=0

	

(2 .2 .13)

ekuazio hau muffin-tin putzu isolatu batean mugitzen den eta k 2 energía

zinetikoa duen edozein elektroiarentzat betetzen da . Kasu honetan simetría

esferikoa espazio guztira hedatzen da eta uhin-funtzioa horrela idatz daiteke :

V'L(E , r) - Z l Yrm (r) V/1(E,r)

	

(2 .2 .14)
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2.2. Oinarri teorikoa

1 eta m zenbaki kuantikoak L letra bakarrarekin izendatu ditugu . Notazioa

errazteko i l fase faktorea sartu dugu eta Y,m(r) harmoniko esferikoa Condon

eta Shortley-k [Cod 51 ] definituriko fasea daukate .

Muffin-tin putzuaren barruan parte erradiala pl(E,r) jatorrian erregularra

izan behar du (esferikoki Vi a r') horrela normalizagarria izan dadin .

Schródinger-en ekuazioaren integrazio erradiala eginez hurrengo ekuazioa

lortzen da:

-
dr2

+ l(lr2 	+ V,,,7.(r)-K2 r v,(E,r)= 0

	

(2.2.15)

Potentziala konstantea den eskualdean (2 .2.13) ekuazioaren soluzioak k

uhin-zenbakia daukaten uhin-esferikoak dira eta parte erradialak (2 .2 .15)

ekuazioa betetzen dute V,vrr(r)=0 den kasuan, hau da :

eta infiniturako limitean :

- d z2 + 1(1 + 1)
- KZ ry1(M, ) = 0

	

(2.2 .16)
dr

	

r 2

Ekuazio hau jadanik ezaguna den Helmholtz-en uhin-ekuazioa da eta

linealki askeak diren bi soluzio ditu Bessel-en funtzio esferikoa ji (kr) eta

Neuman -en ni (kr) funtzioa . kr 0-runtz j otzen dueneko limitean :

j,(ia-)-(m-)'/ (21+1) !!

n, (io,) -> - (21-1) ! ! / (Kr)' +,
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sin (xr+hc/2)
j (xr) ->

nr(m-)->

>u

cos (x,-z/2)

2 . Atala. Kalkulu teorikoak

Kr--> co

	

(2.2.18)

Ondorioztatu dezakegunez jatorrian bakarrik jl (kr) funtzioa da erregularra,

baina infinituan bi funtzioak jl (kr) eta ni (kr) erregularrak dira .

Hemendik aurrera k2 energia zinetikoa positibo duten kasuak aztertzeko

adierazpenak bakarrik idatziko ditugu . Hau da mugaturik ez dauden egoera

jarraiak .

Eskualde intertizialeko emaitzak kontutan hartzen baditugu hurrengo

uhin partziala lortzen dugu :

VL (E, x, r) = a'Ylm (r)
VV' (E , r)

	

r < S',TT.

	

(2.2.19)
K [n1(a) - cot(nr )j' (iú- )] r ? SIuT

ekuazio hau esferaren barruko eta eskualde interstizialak batuz lortzen da .

Schródinger ekuazioa 2. ordenekoa denez VIL(E,k,r) E energiarako (2.2.13)

eta integrazioaren konstantea (cot(n)) uhin partziala tarte guztian j arraia eta

diferentziagarria izan dadin aukeratu da. Baldintza hauek hurrengo berdintza

behartzen :

cot(nr (E, x)) =
n'(xr) , D' (E)- 7umni(xr)/nr(xr)
il (xr) Dl (E)-xrjí(xr)l j'(101 )
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2.2 . Oinarri teorikoa

DI(E) deribatu logaritmikoa da . Uhin-partzialaren itxura asintotikoa hauxe

da :

sin(xr + n, (i)-l~c/2)
~Vr (E~ K~ r) °~ -

	

(2.2.21)
rsin(n,)

Honek r handia deneko limitean soluzioa uhin esferiko aske baten

modukoa dela adierazten digu, muffin-tin potentzialaren kausaz n, desfasea

jasaten duelarik.

2.2.4.5 . Muffin-Tin orbitalak

Andersen [And 71] muffin-tin orbitalak sortu zituzten energiaren

menpekotasunik ez zeukaten oinarrizko funtzioak, lokalizatuak eta k2ren

edozein baliorako normalizagarriak ziren oinarrizko funtzioak aurkitzeko .

Hau lortu daiteke Bessel-en funtzioa erabiliz, funtzio honek gf,(E,r)ren aide

dibergentea deuseztatzen du eta aldi berean buztanen (tail) energia eta

potentzialekiko menpekotasuna murrizten du (2 .2 .12) ekuazioarekin

konparatuta .

Hauxe da muffin-tin orbitala :

tlr,(E,r)+Kcot(n,)j,(xr)

	

r < S,wT
ZL(E,K,r)= ilym(r)

/mi l )

	

r > S vrr
(2 .2 .22)

Ikusten dugunez bi eskualde daude putzuaren barneko funtzioak jatorrian

erregularrak dira eta buztana (kanpoko eskualdea) infinituan erregularra da .

Kristalaren potentziala (2 .2 .11) ekuazioan bezala muffin tin putzuen

talde batez hurbiltzen badugu, muffin-tin orbitalen energia buztanaren

deuseztatzearekin batera erabil liteke KKR ekuazioak lortzeko, ekuazio
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2 . Atala . Kalkulu teorikoak

hauek muffin-tin geometriarako ebazpen zehatzak emango dizkigu. Dena

den, konputazionalki ekuazio hauek ez dira oso eraginkorrak eta

komenigarria da printzipio bariazionalean oinarritutako beste hurbilketa bat

erabiltzea. Honek konputazionalki eraginkorra den balio propioen problema

batera eramango gaitu .

LMTO metodoa horrelako metodo bat da eta gainera printzipio

bariazionalean oinarrituta dago. Baina printzipio bariazionalean erabiltzeko,

muffin-tin orbitalak ezin dezakete energiaren menpekotasunik eduki, horrela

balio propioa energiarekiko lineala izango da eta nukleoko balioekin

ortogonala, balio propioak konbergituko dutelarik .

KKR metodoak buztanaren deuseztapena erabiltzen du, baina metodo

honekin muffin-tin orbitalen konbinaketa lineala eta aldi berean printzipio

bariazionala erabiltzen dira . Horrela balio propioen problema daukagu eta

potentzialei muffin-tin erako perturbazioak gehi dakieke . Hortik muffin-tin

orbitalen konbinaketa linealaren matrizea lor dezakegu (Linear Combination

of Muffin-Tin Orbitals, LCMTO) . Eta gainera ASA hurbilketa erabiltzen

badugu orduan, TB-LMTO metodoan erabiltzen den matrizea lortuko dugu .

2.2 .4.4 . Printzipio bariazionala

Printzipio honek [Dav 94; Atk 83] Schrddinger-ren ekuazioa ebazteko

erabiltzen diren metodo gehienen abiapuntua da . Metodo honen bidez

benetako oinarrizko egoeraren uhin funtzioa erabiliz (Vio) Hamiltondarraren

ustezko balio bat (H) lortzen baita . Eta beraz energiaren estimazio zehatza

lor daiteke ez hain zehatza den uhin funtzioa erabiliz . Printzipio bariazionala

horrelaxe adierazi dezakegu:

Hamiltondarraren ustezko balioa, H, lor daiteke ustezko uhin funtzio

bat erabiliz y', gainera uhin funtzio hau ez dauka inoiz benetako oinarrizko

27



2.2. Oinarri teorikoa

uhin füntzioa baino balio txikiagoa, Eo, azken hau H-ren ustezko balioa da,

Yro oinarrizko uhin funtzioa erabiliz lortzen dena .

Honek esan nahi du £o benetako balioa hondoko mugak dituela :

sa <_ (yr H çr) (2.23)

Adierazpen hau oso baliagarria da, beti oinarrizko energiaren goiko

muga bat aurki dezakegula esaten baitigu . Posiblea da ere bai metodo

bariazionalak egoera kitzikatuak aurkitzeko erabiltzea, baina metodo honen

benetako poterea oinarrizko egoeren energiak aurkitzean datza .

Beraz kalkulu bariazionalek benetako soluziora hurbiltzen den

suposizioa behar dute, oinarrizko uhin-funtzioaren modukoa izango dena .

2.2.5 . TB-LMTO-ASA kodea erabiltzearen abantaila eta

desabantailak

Linear muffin-tin orbital (LMTO) metodoa materia kondentsatuaren

sistemen dentsitate funtzionalaren ekuazioak ebazteko - oso . teknika

garrantzitsua izan da . Metodo hau benetako uhin-ekuazioaren antza handia

daukaten oinarrizko ekuazioak hasieratik eraikitzean datza, honen ondorioa

konparatiboki txikia den oinarriaren bidez energiaren konbergentziara

eramaten gaitu eta horrela behar den denbora konputazionala murriztuz .

Dagoeneko deskribatu dugun bezala, LMTO metodoan esfera atomikoen

hurbilketa erabiltzean (ASA) elektroi bakarreko potentzialaren ekuazioa

potentzial esferikoen gainezarmen baten bidez eraikitzen da . Hurbilketa hau

aplikagarria den kasuetan LMTO-ASA metodoa dentsitate funtzionalaren
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2. Atala . Kalkulu teorikoak

ekuazioak zentzuzko doitasun batez ebazteko dagoen prozesu eraginkorrena

da . Dena den, zenbait sistema interesgarri aztertzeko esfera atomikoen

hurbilketaren gainetik dagoen full-potential tratamendua erabiltzen da .

Esaterako fonoien distortsioarekin erlazionatuta dagoen energia totalaren

aldaketak aztertzeko edota azalera edo inpurutasun baten inguruko atomoen

lasaikuntza. Simetria baxuko sistemetan LMTO-ASA metodoa erabiltzea

ez da oso komenigarria, kasu horretan bolumen osoa okupatzeko esferen

sorrera ez delako hain sinplea .

Aztertzen ari garen sistemaren kasuan BCC simetria daukanez full

potential metodoak ez liguke inolako hobekuntzarik ekarriko, sistema

simetriko eta trinkoa izatean esferen arteko gainezarmenik ez da ia emango

eta beraz esfera atomikoen hurbilketak emaitza onak emango dizkigu .

2.3 . Kalkuluak FeAI sisteman

Aurreko azpiatalean LMTO-ASA kodearen deskribapena egin dugu,

atal honetan kalkuluak aurrera eramateko eraikitako input-a edo sarrera eta

erabilitako hurbilketak deskribatuko ditugu .

Kode honekin gelaska parametroa, energia totala, lotura energia,

egoeren dentsitatea (density of states DOS), momentu magnetikoa eta lana

honetan erakutsiko diren beste zenbait datu interesgarri kalkulatu ahal izan

ditugu . .

Erabilitako sarreran gelaska parametroa, zenbaki atomikoa, talde

espaziala edo egitura desordenatuen kasuan, gelaskan atomo bakoitzak duen

posizioa erabili ditugu. Aurreko atalean azaldu dugun moduan programak

datu hauek erabiltzen ditu muffin-tin erradioak sortzeko eta gero horien
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2.3. Kalkuluak Fe-Al sisteman

hedapenaren bidez bolumen osoa betetzen dituzten Wigner-Seitz esferak

sortzeko . Esfera atomikoen hurbilketak (ASA) Wigner-Seitz esferen

barruan potentzial esferikoak sortzen ditu . Eta hurbilketa horrek eta gelaska

unitatearen bolumen osoa Wigner-Seitz esfera atomikoentan banatuta

egotea eskatzen du, esfera horien erradioak esfera horiek bolumen osoa

okupa dezaten aukeratzen dira . Kulikov et al.-an [Kul 99] arabera esferen

arteko karga transferentzia ez da unibokoa, berau esfera atomikoen

aukeraketaren araberakoak dira .

Zenbait artikuluk [Kul 99, Mor 93, Sun 95] erradio berçdiank erabiltzen

dituzte Fe eta Al posizioetarako. Lan honetan metodo hori erabiliko dugu,

baina programak zuzenean ematen dituen erradio ezberdinak erabiliz ere

kalkuluak egin ditugu eta bi kasuak konparatuz momentu magnetikoan

ematen den aldaketarik handiena % 0.1 ekoa da eta energia totalean ematen

den aldaketa hori baino askoz ere txikiagoa . Eta beraz erradio berdinak

erabiliko ditugu kalkuluak egiteko, beste autoreen joera kontutan hartuz,

aukera honek egoeren dentsitatearen deskripzio hoberena ematen duelako

esfera atomikoen hurbilketan .

Lan honetan s, p eta d orbitalak erabili ditugu atomo bakoitzeko (Al eta

Fe) oinarri minimo bezala. Dentsitatearen tokian-tokiko hurbilketa (Local

Density Approximation LDA) erabili dugu lan honetan eta von Barth-Hedin

trukatze-koerlazio potentziala . Dena den, erabilitako potentzialaren

egokitasuna konprobatzeko tokian-kanpoko hurbilketa bat erabili dugu,

(non-local Perdew eta Wang functional) emaitzak konparatu ahal izateko .

2 .4 .2 taulan bi metodoekin lortutako emaitzak emaitza esperimentalekin

konparatu ditugu eta konproba daiteke von Barth eta Hedin-en hurbilketa

emaitza onak ematen dituela aleazio hauen kasuan momentu magnetikoaren

estimazio zuzena ematen duelako ; Perdew eta Wang-en tokian-kanpoko

30



2 . Atala . Kalkulu teorikoak

hurbilketa aldiz balio handiagoa ematen du. Hala ere, kontutan hartu

beharrekoa da, eta Fe hutsaren oinarrizko propietateekin gertatzen den

moduan [Bag 89] Perdew eta Wang-en hurbilketak gelaska parametroaren

balio hobeagoa lortzen du .

Egoren dentsitatea ebazteko tetrahedroaren integrazio metodoa erabili

dugu [And 71, eta 94] eta erabilitako k-puntu zenbakia desberdina izan da

kasu bakoitzerako . Egoeren dentsitatearen deskribapen ona lortzeko k-puntu

kopuru handia erabiltzea komenigarria da, horrela detaile gehienak lortzeko,

baina denbora konputazionala ere kontutan hartu beharrekoa da eta beraz

bien arteko oreka bat bilatzea ezinbestekoa da.

Egitura gehiengoaren kalkulurako 32x32x32 k-puntu erabili baditugu

ere, konturatu gara, 16x16x.16 eta 32x32x32 k-puntuekin egindako

kalkuluen emaitzak oso antzerakoak direla . Ondorioz CPU denbora

aurrezteko asmoz atomo ez baliokide asko zeuzkaten egituretarako

(Fe81 .25A118.75, Fe87 .5A112.5, A2-Fe50A150 eta A2-Fe75A125) bakarrik orekako

gelaska parametroan erabili ditugu 32x32x32 k-puntu, egitura hauetako

beste kalkulu guztiak 16x16x16 k-puntu erabiliz egin dira .

Kalkuluak bai spin-polarizazioa kontutan hartuz eta kontutan hartu gabe

egin ditugu. Lehendabizi konbergentzia polarizatu gabeko kasurako lortu

dugu eta behin konbergentzia lortuta, momentuak eta potentzialak bitan

banatu eta kalkuluak hartuz errepikatu ditugu . 2.4 .1 irudian ikus daitekeen

moduan, kasu gehienetan, spin-polarizazioa kontutan hartuta lortutako

emaitzak energia baxuagoa erakusten dute eta beraz esan genezake sistema

hau magnetikoa dela ikasitako egitura eta kontzentrazio gehienetarako .

Kalkuluak gelaska parametro desberdinetarako egin dira, ostean

Murnaghan-en egoeren ekuazioa [Mur 44] erabiliz lortutako emaitzak doitu
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2.3. Kalkuluak Fe-AI sisteman

ditugu eta horrela, konprimagarritasun modulua eta orekako gelaska

parametroa kalkulatu ahal izan ditugu .

Formazio-energia aleazioaren energia totala eta osagai bakoitzaren

energia totala kontutan hartuz kalkulatu dugu (ikus (2.3.1) ekuazioa).

Fe-Al ( Fe

	

Fe

	

AI

	

AI )
Etotal - Esolidn	+	 Esolidn

Efo>m -
ntotal

Fe-Al ( Fe Fe

	

Al Al )

L _ Etotal -	E~ n + E~ n
cahe

ntotal

(2.3 .1)

(2.3 .2)

Bestalde, kohesio-energia era berean kalkulatu dugu baina osagaien energia

totala kalkulatu beharrean, Al edo Fe atomoz osatutako BCC gelaska osatu

eta erradioa infinitua den kasuko energia totala hartu dugu kontutan (ikus

(2.3 .2) ekuazioa) .

2.3.1 . Fe-AI egitura

Schmidt eta Binder [Sch 92] Fe-an aberatsa den eskualdeko FeAI

aleazioen fase diagramaren egiturak deskribatu zituzten (ikus 1 Atala) .

Deskribapen horren arabera aleazio horien egiturak 16 atomo gelaska 4

azpigelaketan banatuz lor daitezke (a, b, c eta d) . Azpigelasken arteko

kontzentrazio-erlazioa egitura bakoitza zein den esaten digu. (ikus 1 Ataleko

1 .4 irudia) .
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2 . Atala . Kalkulu teorikoak

a) B2 egitura : lan honetan B2 egitura bi konposaketetarako eraiki dugu :

Fe5oA150 eta Fe75A125. Egitura honetan Fe50A150 konposaketan gelaska

unitarioa beste egitura guztien erdia da (ikus 2 .4.1 irudia) baina konparaketa

errazteko, azpiatal honetan bikoiztuta eman dugu .

b) D03 egitura : kalkuluak konposizio guzti hauetarako egin dira :

Fe81 .25A118.75 (Fe13A13), Fe75A125 (Fe3A1) eta Fe5oAl5o (FeAI) .

c) B32 egitura : kalkuluak konposizio guzti hauetarako egin dira : Fe5oAl5o,

Fe75A125 eta Fe87.5A112 .5 . Lehenengo bi konposizioak emaitzak aurreko bi

kasuekin konparatzeko aukeratu ditugu ;Fe87_5Ali2.s konposizioa % 80tik

hurbil dagoelako aukeratu dugu, esperimentalki konposizio horretatik hurbil

aurkitu bai da egitura hau . Dena den, badirudi egitura hau kontzentrazio

tarte zabalean aurkitu daitekeela Fe-en aberatsa den fase diagramaren

eskualdean. Fe50A150 konposaketarako 4 atomoko gelaska erabili genuen,

Fe87 .5A112 .5 eta Fe75A125 konposaketetarako 16 atomoko gelaskak.

d) A2 egitura desordenatua : A2 egiturak bi konposizioetarako eraiki dira :

Fe75A125 eta Fe50A1S0. A2-desordenatuaren • baldintzak betetzen dituzten

egitura desberdin asko daude, ez dugu ahaztu behar egitura desordenatu bat

dela . Desordena era egokian simulatzeko ahalik eta gelaska handiena haartu

beharko genuke, baina horrela atomoen zenbakia asko handitzen da eta

honekin batera denbora konputazionala . Beraz ahalik eta emaitza

aproposenak lortzeko asmoz kontzentrazio bakoitzerako 16 atomoko hiru

gelaska eta 32ko 4 eraiki ditugu eta emaitzak zazpi gelaska hauen batez-

bestekoa eginez lortu ditugu, lortzen ziren balioak antzerakoak zirela

konprobatu ostean .
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2.4. Emaitzak eta eztabaida

2.4. Emaitzak eta eztabaida

2.4.1 . Egitura ordenatuak

Aipatutako egituren egonkortasuna frogatzeko asmoz, egitura berdinen

konposizio desberdinetarako ikasketak egin dira. Gainera lan honek egitura

bakoitzean alboko atomoetako eragina aztertzen lagunduko digu . Hasteko

eta kalkulu hauen daukaten ahalmena konprobatzeko aurretik literaturan

publikatutako egitura ezagun baten (Fe BCC) gelaska eraiki eta kalkuluak

egin ditugu, lortutako momentu magnetikoa (2 .2 .tB) eta gelaska parametroa

(2 .83 A) literaturan agertzen diren emaitzekin bat datoz [Sun 95; Kit 96] .

2 .4 .1 Taulak egitura desberdinetan lortutako emaitzak agertzen dira eta

2.4.2 taulak Fe75A125 eta Fe50A150 konposaketen emaitza esperimental eta

teorikoen arteko konparaketa bat erakusten du. Gainera kontutan hartu

beharrekoa da FeAI aleazioen egitura tratamendu termikoaren

menpekotasun handia daukala eta posiblea da B2 eta D03 konposaketa

berdineko aleazioan aurkitzea [From 99] eta beraz konposizio berdinerako

egitura desberdinak ikastea oso interesgarria iruditzen zaigu .

2.4.1.1 . Fe50A150

B2 egitura eta Fe5oA150 kontzentraziorako egindako kalkuluak

literaturan agertzen diren emaitzekin bat datoz [May 95 ; Sun 95 ; Wat 98 ;

Kul 99] . 2 .4 .1 Taulan eta 2.4 .1 irudian lortutako emaitzen laburpen bat

agertzen da .

Egitura honetarako gelaska parametro esperimentala 5 .409 a.u. [Zha 92]

da, lan honetan lortu dugun balioa baina %1 handiagoa (5 .366 a.u .) .

Emaitza hau bat dator orokorrean tokian tokiko hurbilketarekin (LDA)
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lortzen diren emaitzekin, hau da normalean hurbilketa honekin gelaska

parametroaren balio baxuagoak lortzen dira .

	 i	
0

	

-0,2
910

	

10.5

	

11

	

11 .5

	

,9 ,5

	

10

	

10,5

	

11

	

11,5

Gelaska parametroa (a .u .)

	

Geralska parametroa (a .u .)

2.4.1 Irudia. a) Energia totala eta b) momentu magnetikoaren garapena gelaska

parametroarekiko .

Lortutako Kohesio-energia eta konprimagarritasun modulua -5 .903 eV eta

200 Gpa dira (ikus 2 .4.1 eta 2.4 .2 taulak) eta emaitza hauek bat datoz Mayer

eta al . [May 95] lortutako balioekin; hauek LDA metodoan ab-initio

pseudopotentziala erabiliz 5 .91 eV eta 205 Gpa-eko emaitzak lortu bait

zituzten . Esperimentalki kohesio-energia -3 .58 eV da eta

konprimagarritasun modulua 152 GPa [Sch 92b]. Berriro ere lortutako

emaitzak bat datoz orokorki LDA metodoarekin lortzen diren emaitzekin,

zeinetan kohesio-energia eta konprimagarritasun moduluen balio altuagoak

lortzen diren. Bestalde, spin polarizazioa kontutan hartuz lortu ditugun

formazio-energiaren balioak, - 0.46 eV, bat datoz Gu eta Fritsche [Gu 92]

LMTO metodoaren bidez lortutako balioekin, beraiek -0.49 eV-ko

formazio-energia eta 197 Gpa-ko konprimagarritasun modulua lortu zuten .
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2.4.1 . Taula. Egitura ordenatuetarako lortutako emaitzen laburpena . . gelaska parametroa

da, B konprimagarritasun modulua, PFE Fe atomoko batez-besteko momentu magnetikoa,

E,oh7e eta Ef spinpolarizazioa kontutan hartuta lortutako kohesio-energia eta formazio

energia eta E,„i,,, orekako gelaska parametroan energia totalaren balioa da. Parentesien

arteko balioak ez polarizatutako kalkuluen energia totalaren minimoaren balioak dira . .

Kakkuluen arabera Fe50A150 konposaketak 0 .64 µB-ko batez-besteko

momentu magnetikoa dauka, nahiz eta aleazio hauen fase diagramak,

konposizio honetarako aleazio ez magnetikoa dela adierazten duen

[Kub 83] . Energia totalari dagokionez spin-polarizazioa kontutan hartuz

egindako kalkuluen bidez lortutako emaitzak ez-polarizatuak baino

energiaren balio baxuagoak ematen dituzte, dena den aipatzekoa da lortzen

den desberdintasuna metodo honekin lor daitekeen doitasunaren barnean

dagoela (-0 .01 eV); eta beraz emaitza hauek kontutan hartuz ezin dugu

ondorioztatu egitura hau magnetikoa den hala ez. Aipagarria da emaitza

Konposaketa Egitura a (a.u .) . B(GPa) .t F4tB) E cah(eV) E f (eV) Em; n(eV)

Fe 5OA150 10.74 -3743.302B2 200 0 .64 -5 .91 0 .462
(10.77) (-3743 .301)

10.93 -3743.258D03 173 1 .71 -5 .66 -0.204
(10.82) (-3743 .240)

10.91 -3743.270B32 44 1 .67 -5 .73 -0.286(10.82) (-3743 .244)
Fe75A125 10.6 -4086.982B2 192 1 .69 -6 .25 -0.245(10.50) (-4086 .966)

10.65 -4086.984D03 176 1 .86 -7 .62 -0.252(10.51) (-4086 .969)

B32 10.71

	

190 1 .97 -6.18 -0.171 -4086.913

Fes1.25A11 8.75 D03 10.63 -4153 .892197 1 .90 -6.31 -0.177
(10.47) (-4153 .871)

Fes7.5A112.5 10.62 -4215.130B32 208 2.02 -6.38 -0.180- (10.43) (-4215 .101)
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hauek lortzen diren lehengo aldia ez dela, egitura eta konposaketa

hauetarako beste zenbait autore egindako kalkuluak momentu magnetikoa

lortzen zuten [Mor 93 ; May 95 ; Bog 98 ; Kul 99] emaitza esperimentalen

aurka doalarik. Moruzzi eta Marcus [Mor 93] gure kausan bezala ikusi zuten

bi kalkulu moten arteko energia desberdintasuna txikiegia zela eta beraz

beste kriterio bat erabili zuten aleazio hau konposaketa honetarako

magnetiko edo ez zen jakiteko ; konprimagarritasun modulua kalkulatu

zurten eta emaitza esperimentalekin konparatu zuten, horrela aleazio hau

ferromagnetikoa zela ondorioztatu zuten . Kulikov et al . [Ku 99] energia

diferentzia hain txikia izanda spin-glass egoera aleazio hauetan posiblea

zela aurreratu zuten. Bogner-ek [Bog 98] emaitza esperimentala eta

teorikoen arteko desberdintasun hauek sistema errealetan zeuden akats

dentsitate handiak periodikotasun atomikoa suntsitzen zuela eta

periodikotasunaren falta honek momentu magnetikoaren txikipena

sortarazten zuela azaldu zuen . Zenbait lanek [Moh 01 ; Pap 02, Maz 02]

aurreko autoreen aurka LDA+U metodoarekin Fe50A150 aleazio

estekiometriko ez magnetikoa lortu dute . Metodo honek tokian-tokiko

hurbilketa erabiltzen du, baina tokian-tokiko spinen egoren dentsitatearen

hurbilketa (LSDA) baino harago doa, potentzialaren koerlazio eta trukatze

terminoak era berezi batean tratatzen dituelarik. Metodo honetan Khon-

Sham potentzialean sartuta ez dagoen energia propioaren operadorearen

menpekotasun orbitala kontutan hartzen du . Mohn et al . [Moh 01] Fe5oA150

aleazio ez-magnetikoa lortu zuten U-ren balioen tarte konkretu baterako eta

adierazi zuten lortutako emaitza oso arraroa zela, normalean elektroi-

koerlazioa indartsua sartzean (U) normalean orden magnetikoa handitzen

zuelako . Mazin et. al [Maz 02] ferromagnetismoa spinen fluktuazio

kritikoagatik gertatzen zela gaineratu zuten . Papaconstantopoulos et al.-ek
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[Pap 02] hobetutako LDAren banda-egitura oso ondo adierazten men TB

Hamiltondar bat LDA-u hurbilketekin lortzen diren emaitza berberak

lortzen direla esan zuten .

2 .4.1 (b) irudian B2 egitura eta Fe50A150 konposaketan momentu

magnetikoaren garapena gelaska parametroarekiko ikus daiteke . Egitura

honetan Fe atomoak 8 Al atomoz inguratuta daude eta Al eta Fe atomoen

arteko karga transferentzia bat dago, honek gelaska parametroa aldatzean

egoeren dentsitatearen banaketaren aldaketa dakar . Orekako gelaska

parametroaren alboan batez-besteko momentu magnetikoaren jauzi bat

ematen da (zerotik 0 .6 µB-ra) . Fenomeno hau egoeren dentsitatea (ikus 2 .4.2

irudia) eta gorako eta beheranzko spinen azpibandak kontutan hartuz azal

daiteke. Gu et al . [Gu 92] FeAI aleazioetan sp-Al eta d-Fe banden

hibridazioa azaldu zuten; hibridazio hau Al-tik Fe-rako karga trantsizioa

sortarazten du . Hibridazioa bandaren zabaleraren handiagotzea ekartzen du .

Adibidez, sp- eta d banden hibridazioa badago, d banden zabaleraren

handipen bat gertatuko da .

Gainera, Heine-k [Hei 67] banden zabalera eta hibridazioaren arteko

erlazioa proposatu zuen . Beraz, aleazio hauetan gertatzen den hibridazioa

aztertzeko LMTO kodearekin lor daitekeen banden zabaleraren parametroa

(à) erabili dugu . Hibridazioa kontutan hartzeko LMTO kodeak

Hamiltondarra potentzialeko parametroetan faktorizatutako integralen

arabera eta egitura konstanteen arabera idazten du; parametro hauek banden

zabalera ematen digute [Gun 83] . Gelaska parametroaren txikiagotzeak

hibridazioaren handipena dakar (ikus 2 .4.3 taula, non gelaska parametroaren

txikipenarekin banden zabaleraren estutzea ikusten den) .
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-5.91
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-5 .90

	

-7.62---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.2 . Taula. Lan honetan lortutako emaitzen eta literaturako emaitza teoriko eta

esperimetalen artekokonparaketa Fe50A15o eta Fe75A125 konposaketetarako . a... eta are,

gelaska parametro esprimetalak eta teorikoak dira, Besp eta Bteo konprimagarritasun

modular esperimentala eta teroikoak, u,,o eta u sp kohesio-energia teoriko eta

esperimentalak, Eé3p eta Ef,,,, formazio-energia esperimentala eta teorikoak . * Lan hau

(LDA) eta lan von Barth Hedin tokian tokiko hurbilketarekin lortutako emaitzak dira. eta

lan hau (P-W) tokian-kanpokoPerdew eta Wang-en hurbilketrekin lortutako emaitzak dira.

3 9
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Fe5oA15o Fe75A125

ae3p (a.u .)
5 .309-5 .495
[Mor93][Kue83][Dor99][Sch92b]

[Fro99] 10.945

[Mü183]
[Dor99] 10.926

a feO (a .u .) 5 .330-5 .398
[Wat98] [Sun95] [Ku199] [Mor93] [Fro99]

[Dor99] 10.8

lan hau (LDA) 5 .37 10.65
jan hau (P-W)	5_49	------- 11.00----------------- ---- --

[Vil 85] -0.26Efesp (eV) [Boe 88] -0.33
Efteo (eV) -0 .32 - -0 .51 [Kul 99] -0.22

lan hau
[Sun 95][Gu 92][Zou 95]

-0.25-0.46

[Nat58] µF,1= 1 .46'.l e5p (µB) [Sun 95]

	

0 µ F,=2 .l4

µten (µB) 0.69-0.71
[Bog 98] µFel=1 .9

2.25[Sun 95][Mor 93][Bog 98] µFe

Besp (GPa)
[Sch92b] 152
[Ku199] 150

Breo (GPa) 190-205
[Sun95] [Hay8O]Mor93 ][Fro99]
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2.4.3. Taula. B2 eta D03 egituren Fe-ren d-orbitalaren TBLMTO kodearen banden

zabaleraren parametroa d Fe50A150 eta Fe 75A115 konposaketetarako . Teta ~ goranzko

eta beheranzko spin -en azpibandak dira, hurrenez hurren .

Konposaketa

Fe50A150

Egitura

B2

a (a.u.)
T Fei

0 (Ry)

.

	

Î' Fe 2

10 0.023 0.023

11 .3 0.012 0.013

D03 10.2 0.019 0.021 0 .019 0 .022

11 .2 0.012 0.015 0 .012 0.015

Fe75A125 B2 10.2 0 .019 0 .020 0.018 0.021

11 .2 0.015 0 .012 0.015 0.011

D03 10.2 0.018 0 .021 0.019 0.020

11 0.013 0 .016 0.013 0.016
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2.4.2. Irudia. Oreka inguruko hiru gelaska parametrorako egoeren dentsitate totala eta

partziala FeSOA150 konposaketarako : a) B2 egitura; eta b) D03 egitura. Fe eta Fel gelaska

dauden Fe atomo ez baliokideak dira, egitura honetan bi atomoek (Fel eta Fe2) 4 Fe eta 4

Al dituzte auzoko hurbileko posizioetan .

Hibridazioak goranzko eta beheranzko spinen azpibanden arteko

hibridazioa sortarazten du. Horrek egoera okupatuen kopuruaren arteko

	
•

	

0

•

	

-100

0 .2

E
total
Fe

--- Fal

pas .

a=10 .6a.6a .u ..u

E
total

--°	Fe
Fel
A
Aji

p

a=10 .9a .u .

Ef-
altotal

-F--- Fe
	 Fel
	 Ai

Al
1

a=1 1 .2a .u .

a, .y

E f

------

total
	 Fe
	 AlAl

a=llam .

E
f

-total
	 Fe1

	

1	Al---------- -
—

-------- -- ----- ---- - --

11

a=5.336a .u.

1 11

i

	

i
1

E
-total

	 Fe
Al

--------------

a=5.67a .u.



2.4. Emaitzak eta eztabaida

diferentziaren txikiagotzea dakar eta beraz aleazioaren magnetismoa

txikiagotzen da .

Egoeren dentsitatearen irudia energiarekiko astiroago aztertuz gero

egitura eta konposaketa honetarako beheranzko eta goranzko spinen

azpibandak oso antzerakoak direla konturatuko gara . Bertan gap zabal batez

banaturiko bi gailur ikus daitezke (ikus 2.4.2 irudia). Gelaska parametroa

txikietarako bi azpibandak itxura eta okupazio berdin-berdina daukate,

gainera bietan gailur nagusia guztiz bete barik agertzen da . Dena den,

gelaska parametroa handitzean, hibridazioaren txikipenagatik, beheranzko

spinen azpibandatik goranzkô spinen azpibandarako karga transmisioa

gertatzen da, horrek goranzko spinen azpibandaren betetzea eta beheranzko

spin en azpibanda hustea eragiten du . Horrela batez-besteko momentu

magnetikoa agertzen da .

12T
E
co 9
NrN
N g

I-oFLu
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3

i

42

2.5

2

1

0 .5

09 .5

	

10

	

10.5

	

11

	

11 .5

	

0 9.5

	

10

	

10.5

	

11

	

11 .5
Gelaska parametroa (a.u .)

	

Gelaska parametroa (a .u .)

2.4.3. Irudia. (a) Energia eta (b) momentu magnetikoaren garapena gelaska

parametroarekin.

D03 egitura eta Fe50A150 konposaketarako egoera ez-magnetiko eta

magnetikoaren arteko diferentzia handiagoa lortzen da. Egitura eta
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konposaketa honetarako spin-poalrizazioa kontutan hartuz egindako

kalkuluak 1 .71% batezbesteko momentu magnetikoa erakusten dute (ikus

2 .4.1 taula). Lortutako energia totalaren minimoa B2 egiturarako lortutakoa

baino altuagoa da; honek sentsua dauka konposaketa honetarako B2

orekako egitura dela kontutan hartzen badugu . B2-rekin konparatuta gelaska

parametro altuagoa (10.936 a.u .) eta konprimagarritasun modulu txikiagoa

(173 Gpa) lortu ditugu .

Batezbesteko momentu magnetikoaren gelaska parametroarekiko

jokaera ez dauka zer ikusirik aurreko adibidean ikusitakoarekin (ikus

2.4.2 (b) irudia) . 0 .5 µB baliotikl .9 µB baliora monotonoki aldatzen

da,gelaskaren handipenarekin jauzirik erakutsi gabe . Eraikitako gelaskan bi

Fe atomo ez baliokide daude eta biek auzko hurbilen ingurune berdina

daukate (4 Al eta 4 Fe atomo) eta momnetu magnetikoaren gelaska

parametroarekiko jokaera bera erakusten dute (ikus 2 .4 .4 taula) . Atomo

baten momentu magnetikoa bestearena baino % 2 handiagoa da .

Desberdintasun txiki hau bigarren auzoko hurbilen konfigurazioagatik izan

liteke; momentu magnetikoa altuagoa duen atomoaren bigarren auzoko

hurbiltzat 2 Fe eta 4 Al atomo ditu, besteak bakarrik Al atomoak dituelarik .

Momentu magnetikoak gelaska handipenarekin jasaten duen handipen

jarraia egoeren dentsitatea kontutan hartuz azal daiteke, aurreko egituran

ikusitakoarekin oso desberdina delarik (ikus 2.4.2 (b) irudia). Egitura

honetan goranzko spinen azpibanda ia beterik dago (gelaska parametro

txikietarako ere bai) eta Fermiren energia bi gailurren arteko gap-ean

aurkitzen da . Aurreko kasuan bezala gelaska parametroaren aldaketak

hibridazioan aldaketa bat sortarazten du sp-Al eta d-Fe goranzko eta

beheranzko spinen azpibandetan, honek karga transferentzia bat bideratzen

du beheranzko spinen eta goranzko spinen azpibanden artekoa, eta honek
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aldiberean gelaska parametroa handitzean momentu magnetikoaren

handipena ekartzen du . Baina esan dugunez goranzko spinen azpibanda

gelaska parametro txikietarako jadanik erdi betea dago, eta beraz gelaska

aldtzen gertatzen den momentu magnetikoaren aldaketa txikia izango da

(ikus 2 .4.2 irudia) .

Andersen et al.ek [And 85], Stoner-ren baldintza orokortua kontutan

hartuz (baldintza honek magnetizazioa kristalaren egituraren, egoeren

dentsitatearen itxuran eta gelaska parametroaren menpekoa dela baiezten

du) egitura desberdinetan magnetismoaren aldaketa bolumenaren

aldaketarekin aztertu zuten . Egituraren arabera magnetismoaren jokaera

desberdina zela ondorioztatu zuten, batez ere beraiek azterturiko burdinaren

bi egituretan: BCC eta FCC. Lortu zituzten ondorioak lan honetan agertzen

diren Fe atomoen jokaerarekin konparatu ditugu bi egituretan . Egindako

konparaketak D03 egituran agertzen diren bi Fe atomo ez baliokideak (4Fe

eta 4A1 atomoz inguratuta daudenak) (ikus 2 .4.4 taula) Fe-BCC egituran

furdin atomoak daukaten jokaera berbera erakusten dute, beti momentu

magnetikoa daukate eta hau gelaska parametroarekin monotonikoki

handiagotzen da . Bestalde, B2 egituran agertzen den Fe atomoa (8 burdin

atomoz inguratua) Fe-FCC egituran dauden Fe atomoak bezalako_ jokaera

erakusten du, hau da gelaskaren aldaketarekin jauzi handi bat nabaritzen da

momentu magnetikoan. Emaitza hauek kontutan hartuz xera esan dezkegu :

bi egituretan agertzen diren hain emaitza desberdinak bereziki auzoko

hurbilen konfigurazioaren menpekotasuna daukatela (ikus 2 .4.4 taula) .
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2.4.4. Taula. Auzoko hurbilen ingurunea eta momentu magnetikoa atomo ez baliokide

bakoitzarentzat Fe50A150 konposaketako hiru egitura desberdinetan .

B32 egituraren kasurako spin-polarizazioa kontutan hartuta egindako

kalkuluak ez-polarizatuak baino energia minimo txikiagoa erakusten dute

(ikus 2 .4.4 irudia eta 2 .4 .1 taula) . Spin-polarizazioa kontutan hartuta

egindako kalkuluen bidez lortutako batez-besteko momentu magnetikoa

1 .67 µB-koa da eta monotonoki handitzen da balio hau gelaska

parametroaren handitzen doan neurrian . Aurreko egituran bezala momentu

magnetikoaren joeran ez du inolako jauzirik erakusten . Lortutako gelaska

parametroa 10 .91 a.u.koa da eta konprimagarritasun modulua 44 Gpa-ekoa .

Konprimagarritasun moduluaren balio txiki hau konposaketa honetarako

B32 egitura existitzen ez dela eta egitura honen existentzia tartea Fe5oA150

konposaketatik urrun dagoela adierazten digu .

B32 egitura eta konposaketa honetarako Fe atomo ez baliokide bakarra

dago 4 Al eta 4 Fe atomoz inguratuta dagoena, D03 egituran Fe l atomoek

daukaten ingurune berdina (ikus 2 .4 .4 taula) eta momentu magnetikoari

dagokionez D03 egituran Fe21 atomoek daukaten joera berdina erakusten

dute . D03 (Fe50A150) egituraren batez-besteko momentu magnetikoa B32

egiturarako baino handiagoa da (ikus 2.4.1 taula) eta hau zentzuzkoa da
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TI5
Di

E

'-N10
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Lu 5

D03 egituraren gelaska parametroa B32rena baino handiagoa dela kontutan

hartzen badugu .
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2.4.4. Irudia. (a) Energia eta (b) momentu magnetikoaren gelaska parametroarekin .

Egoeren dentsitatearen itxura D03 egituran lortutakoaren oso

antzerakoa da, gailur nagusia gailur desberdinetan banatuta dago eta

Fermiren energia beheranzko spinen azpibandaren gap-ean aurkitzen da,

goranzko spinen azpibanda guztiz beteta dagoelarik . Gelaska parametroa

handipenarekin, beheranzko spinen azpibandatik goranzko spinen

azpibandara emandako karga transferentziaren ondorioz, egoeren

dentsitatean aldaketa txiki bat ematen da . Egoeren dentsitatearen aldaketa

tiki hau momentu magnetikoaren aldaketa monotonoaren kausa da .

i i

Fe50A150 konposaketarako orekako bolumenean energia txikiena

erakusten duen egitura B2a da, sistema honek erakusten duen fase

diagramarekin [Kub 86] bat datorrelarik. Moruzzi eta Markus [Mor 93] spin

polarizazioa kontutan hartuta eta kontutan hartu gabe lortutiko energiaren

diferentzia hain txikia zela ikusirik beste kriterio bat erabili zuten sistema

magnetikoa zen edo ez erabakitzeko ; konprimagarritasun modulua kalkulatu
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zuten lortutako emaitza esperimentalekin konparatu zuten, konparaketa

honetatik aleazio hauek konposaketa honetarako ferromagnetikoak zirela

ondorioztatu zuten. Halere, parametro hau kontutan hartzen badugu D03

egiturarako kalkulatutako konprimagarritasun modulua balio

esperimentaletik B2 egiturarako kalkulatutakoa baino hurbilago dagoela

ikus dezakegu . Eta beraz kriterio hau erabiliz kontzentrazio honetarako

orekako egoera D03a izan beharko litzateke [Mor 93] . Dena den, fase

diagrama kontutan hartzen badugu konposaketa honetarako orekako egoera

B2 dela adierazten digu eta beraz lan honetan oreka egoera aukeratzeko

erabiliko dugun parametroa energia totalaren minimoa izango da. B2 egitura

eta konposaketa honetarako (Fe50Al50) kalkuluen emaitzak aurretik

literaturan agertzen ziren emaitzekin bat dato, baina magnetismoari

dagokionez arazo bat agertzen da konposaketa honetarako esperimentuek

aleazio hau ez magnetikoa dela adierazten baitute . Bestalde ikusi ahal izan

dugu konposaketa honetarako B32 egiturarekin lortutako

konprimagarritasun modulua oso baxua dela, honek adierazten digu egitura

honen existentzia konposaketa honetatik urrun dagoela .

2 .4.1 .2 Fe75A125

Konposaketa honetarako D03 egitura da dagokion egitura

estekiometrikoa. Lortutako gelaska parametroa 10 .65 a.u.koa da ; Kuentzler-

ek lortutako [Kue 83] balio esperimentala baino % 3a txikiagoa dena

(10.95 a.u .) (ikus 2 .4 .2 taula). Bestalde, 176 Gpa-eko konprimagarritasun

modulua lortu dugu, baina ez dugu emaitza esperimentalekin konparatu ahal

izan ez bait dugu emaitza esperimentalik aurkitu . Lorturiko formazio

energia -0 .25 eVkoa da (ikus 2 .4 .1 taula), Kulikov et al.ek [Kul 99]
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lortutatko balioarekin bat datorrelarik (-0 .22 eV). Kohesio energiarako

lortutako balioa -7 .62 eV-ekoa da .
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2.4.5. Irudia. (a) Energia eta (b) momentu magnetikoaren gelaska parametroarekin .

Ez-polarizazioa kontutan hartuz egindako kalkuluek energia totala

txikiagoa ematen dute ez-polarizatuak baino (ikus 2.4.1 taula eta 2 .4.5

irudia), beraz konposaketa eta egitura honetarako aleazioa magnetikoa dela

ondoriozta dezakegu, fase diagramarekin bat datorrelarik [Kub 83] .

Momentu magnetikoari dagokionez lorturiko bi atomo ez baliokideen

emaitzak esperimentalki lortutakoetatik gertu daudde (ikus 2.4.2 taula)

[Nat 58] . 8 atomoz inguratutako Fe atomoak (Fe2 posizio atomikoa) (ikus

2.4 .5 taula) 2 .2 .tBko momentu magnetikoa daukate (balio esperimentala

baino % 4a handiagoa), (x-Fe momentu magnetikoaren balioaren oso

antzerakoa; Fe-atomo hauen momentu magnetikoa gelaska parametroarekin

jarraiki handitzen da (ikus 2 .4.5 (b) irudia). Baina 4 Al eta 4 F-z

inguratutako Fe atomoen (Fel posizio atomikoa) (ikus 2.4.5 taula) momentu

magnetikoa 1 .6 µB da (balio esperimentala % 10a baino handiagoa), gainera
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posizio atomiko honen momentu magnetikoa gelaskaren aldaketarekin salto

nabari bat jasaten du (ikus 2.4.5 (b) irudia) .

-------------------------------------------------------------------------------------
D03

	

Fel

	

1 .63

	

4 Al-4 Fe

	

6Fe

Fe2

	

2 .22

	

8 Fe

	

6 Al
-------------------------------------------------------------------------------------

B32

	

Fel

	

2.03

	

6Fe-2A1

	

4Fe-2A1

Fe2

	

2 .08

	

6Fe-2A1

	

6Fe

Fe3

	

1 .90

	

6Fe-2A1

	

4A1-2Fe

2.4.5 Taula. Auzoko hurbilen ingurunea eta momentu magnetikoa atomo ez baliokide

bakoitzarentzat Fe 75A¡25 konposaketako hiru egitura desberdinetan .

B2 egitura eta konposaketa honetarako lortutako gelaska parametroa

10.6 a.u.koa da eta konprimagarritasun modulua 192 GPakoa. Aipagarria da

konposaketa honetarako spin-polarizazioa kontutan hartuta eta kontutan

hartu gabeko kalkuluetan lortutako energia totalaren desberdintasuna

Fe50A150 konposaketarako baino handiagoa dela (ikus 2.4.1 taula). Berriro

ere spin-polarizazio kontutan hartuz lortutako emaitzak energia totala

txikiagoa ematen dute eta beraz, egitura eta konposaketa honetarako aleazio

hau magnetikoa dela ondoriozta dezakegu. Lortutako kohesio-energia -

6.245 eVkoa da, aurreko konposaketarako baino balio baxuagoa .
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2.4.6. . Irudia. Oreka inguruko hiru gelaska parametrorako egoeren dentsitate totala eta

partziala Fe 75A1,5 konposaketarako : a) B2 egitura; eta b) D03 egitura. Fel eta Fe2

tesutuan Fel posizio atomikoa eta Fe2 posizio atomikoei dagozkie hurrenez hurren . Fe2 8

Fe atomoz inguratuta dago eta 4 Fe eta 4A1 atomoz inguratuta .

B2 egitura eta Fe75A12S konposaketako batez-besteko momentu

magnetikoaren garapena B2 egitura eta Fe50A150 konposaketarako

lortutakoaren antzerakoa da ; berriz ere gelaska parametroarekiko momentu

magnetikoaren garapena aztertzean jauzi nabari bat ikusten da . Baina,

Fe50A150 konposaketaren kasuan saltoa aurretik momentu magnetikoaren

balioa 0 zen eta Fe75A125 konposaketarako Fe-ko momentu magnetikoa

-total
---°-°- Fat E

	 Fe2

I

a=10 .8a .u .

-total
Fel

	 Fe2
a

a=11 .2a .u.



0 .8 .1Bkoa da eta saltoa gertatu arte monotonoko handitzen joaten da (see

Fig . 2 .4.7 (b)) .
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2 . Atala. Kalkulu teorikoak

B2 Fe AI
75 25

Gelaska parametroa (a .u .)

2.4.7. Irudia. (a) Energia eta (b) momentu magnetikoaren garapena gelaska

parametroarekin.

2 .4.5 (b) eta 2.4.7 (b) irudiek gelaskarekiko batez-besteko eta bi atomo

ez baliokideen momentu magnetikoaren garapena erakusten digute D03 eta

B2 egituretarako eta argi ikusten den bi egitura hauetan momentu

magnetikoak daukan jokaera oso antzerakoa dela, eta zentzuzkoa da

gelaska eratzen duten Fe atomoa ez baliokideak inguru hurbil berdina

daukatelako . Hau da, Fel posizio atomikoa 4 Fe eta 4 Al atomoz inguratuta

dago (2.4.5 (b) eta 2.4.7 (b) irudietan µ4Fe) eta Fe2 posizio atomikoa auzko

hurbil moduan 8 Fe atomo dituelarik (2 .4.5 (b) eta 2 .4.7 (b) irudietan µ8Fe) ;

azken posizio hau 9 atomoetako klustertzat har liteke . Atomo ez baliokide

bakoitzaren momentu magnetikoaren jokaera gelaska parametroarekiko

desberdina da eta berriro ere Andersen et al.ek [And 85] lortutako FCC eta

BCC egituren jokaera desberdinekin konpara daitezke . Fel atomoa 1 µB

baino handiagoko momentu magnetikoaren aldaketa (saltoa) erakusten du
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Fe2-posuizio atomikoko Fe atomoak aldiz ez du inolako saltorik erakusten

eta beraz momentu magnetikoaren aldaketa monotonoa erakusten du

gelaska parametroaren aldaketarekin . Batez-besteko momentu magnetikoan

jauzi bat ageri da eta jauzi hau D03 egituraren kasuan orekako gelaska

parametroaren azpitik ematen da (bere orekako bolumeneko batezbesteko

momentu magnetikoa 1 .86 µBkoa delarik), B2 egituran aldiz, jauzia orekako

gelaskaren gainetik ematen da bere orekako bolumeneko batez-besteko

momentu magnetikoa 1 .07 µBkoa delarik) .

Fel posizio atomikoko egoeren dentsitatean gelaska parametroaren

aldaketarekin ematen den aldaketak (ikus 2 .4.6 irudia), 2.4.5 (b) eta

2 .4 .7 (b) irudietan ikusten den momentu magnetikoaren jauzia azal dezake .

Jokaera honen azalpena B2 egitura eta Fe75A125 konposaketako egoera

dentsitatea aztertuz egingo dugu, hau D03 egituran gertatzen denaren oso

antzerako baita baina azaltzeko errazagoa (ikus 2.4.6 irudia). Gelaska

parametroaren handipenaren arabera hibridazioaren txikipena ematen da

(txikipen hau à banda zabaleraren parametroa aztertzen ikusi ahal izan

dugu, ikus 2.4.3 taula) eta beraz beheranzko spinen azpibandatik goranzko

spinen azpibandarako karga transferentzia bat ematen da . Orekako balioa

baino gelaska parametro txikiagoetarako goranzko spinen azpibandan

agertzen den azken gailurra guztiz hutsik dago gelaska parametroaren

txikipenarekin azpibanda hori ia guztiz betetzen da beheranzko spinen

azpibanda husten den bitartean. Honek bi azpibanden arteko diferentzia

handiagotzen du eta beraz momentu magnetikoaren bat-bateko aldaketa

ematen da .

Fe2 posizio atomikoaren kasurako egoeren dentsitateak erakusten digu

goranzko azpibandako gailur garrantzitsuenak gelaska parametro

baxuetarako dagoeneko beterik daudela, beraz bi azpibanden artean ematen
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den karga transferentzia txikia da, ondorioz momentu magnetikoaren

handipena monotonoa da .

B32 egitura eta konposaketa honen kasuan (ikus 2 .4.8 irudia) lortutako

gelaska parametroa 10 .71 a.u.koa da eta konprimagarritasun modulua

190 GPa. Kohesio eta formazio energiei dagokienez lortutako balioak -

6.18 eV eta -0.17 eV dira hurrenez hurren (ikus 2.4.1 taula). Fe5oA15o
konposaketarako aurkitu genuenaren kontra egitura konposaketa honetarako

aurkitutako konprimagarritasun modulua B2 eta D03 egituretan lortutako

balioen antzerakoa da . Honek B32 egitura Fe kontzentrazio altuetako Fe-Al

aleazioetan ager zitekeela adierazten digu . Lortutako Fe atomoko batez-

besteko momentu magnetikoa 1 .97 p.Bkoa da. 3 Fe atomo ez baliokide

daude eta guztiak auzoko hurbilen ingurune berbera daukate (6 Fe eta 2 Al

atomo) (ikus 2.4.5 taula), beraien orekako bolumeneko momentu

magnetikoak 1 .85 p.Btik 2 .08 µBrako balioak dituzte eta gelaska

parametroarekiko daukaten menpekotasuna ere berdintsua da .
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2.4.8. Irudia . (a) Energia eta (b) momentu magnetikoaren garapena gelaska

parametroarekin .
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2 .4.8 Irudian ikus daitekeenez momentu magnetikoaren garapenen ez da

inolako satorik antzematen . Egoeren dentsitateari dagokienez goranzko

spinen azpibanda ia beteta dago (ikus 2 .4 .9 irudia) (eta,beraz momentu

magnetikoaren balio altuak agertzen dira) . Gainera ia beteta egotean gelaska

handitzean emango den aldaketa txikia izango da eta beraz momentu

magnetikoaren handipen monotonoa izango dugu gelaska parametroaren

handipenarekin.
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2.4.9. Irudia. B32 egitura eta Fe7sAl2S konposaketarako lortutako egoeren dentsitatea

Laburbilduz, konposaketa honetarako orekako egitura D03 izango dela

ondoriozta dezakegu, egitura hau energia minimorik baxuena erakusten

duelako, hau fase diagramarekin bat dator. B32 egitura hiru egituretatik

gelaska handiena duena da eta bere konprimagarritasun modulua ere altuena

da.

Azterturiko egiturak kontutan hartuz egoeren dentsitateak momentu

magnetikoan duen eragina nabaria aipatzekoa da, goranzko azpibanda

guztiz beterik dagoenean momentu magnetikoa altua da . Hau hibridazioaren

eraginagatik gertatzen da zeinak karga transferentzia induzitzen bait du

azpibanden artean. Honen ondorioz, gelaska parametro handitzean egoeren
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2.4.10. Irudia . (a) Energia eta (b) momentu magnetikoa garapena gelaska

parametroarekin.

Spin-polarizazioa kontutan hartuta lorturiko emaitzak spin-polarizazioa

kontutan hartu gabe lorturikoak baino energia minimo baxuagoa erakusten

dute. Beraz, ondoriozta dezakegu egitura eta konposaketa hauetarako

5 5

1

2 . Atala . Kalkulu teorikoak

dentsitatearen itxura aldatzen da eta hau da momentu magnetikoan agertzen

den saltoaren kausa .

Interesgarria iruditzen zaigu aipatzea egitura desberdinetako Fe

atomoak antzerako inguruneak dituztenean gelaska parametroarekiko

jokaera antzerakoa erakusten dutela ; egituraren menpekotasunik gabe .

2.4.1 .3 . Fe kontzentrazio altuagoko aleazioak

D03 eta B32 egiturak eta Fe-ren kontzentrazio altua duten bi gelaska

eraiki ditugu. Kontzentrazio hauek altuak direnez B2 existentzia tartetik

urrun daude eta beraz B2 egiturarik ez dugu eraiki .
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aleazio hauek magnetikoak direla . D03 egitura eta Fe81 .25A118.75
konposaketarako (Fe13A13) spin-polarizazioa kontutan hartuz egindako

kalkuluak 10.63 a.u.ko gelaska parametroa erakusten dute eta 197 GPako

konprimagarritasun modulua (ikus 2 .4 .1 taula). Kasu honetan 4 Fe atomo ez

baliokide daude horietariko hiruk 8 Fe atomoz inguratuta daude (Fe,, Fe2

eta Fe3 posizio atomikoak) (ikus 2.4.6 taula) eta 4.a (Fe4-site) 5 Fe eta 3 Al

atomoz inguratuta dago . Fe4 posizio atomikoaren kasuan momentu

maagnetikoak jauzi bat erakusten du gelaska parametroaren handipenarekin,

baina Fe,, Fe2 eta Fe3 posizioetan dauden atomoen momentu magnetikoak

jarraiki handitzen dira gelaskaren handipenarekin . Jokaera hau egoeren

dentsitatearen itxura aztertuz azal dezakegu, gelaska parametroa

txikietarako jadanik 8 Fe atomoz inguratutako Fe atomoen (Fe,, Fe2 eta Fe3-

sites) goranzko spinen azpibandak ia beterik daude eta beraz momentu

magnetikoa nahiko altua da . Gelaska parametroaren handipenarekin,

hibridazioa aldatzen da, eta beheranzko spinen azpibandatik goranzko

spinen azpibandara karga transferentzia txiki bat gertatuko da. Honek

goranzko spinen azpibanda guztiz betetzea eragiten du eta beraz momentu

magnetikoa poliki handitzen da . Fe4 posizioko atomoen goranzko spinen

azpibanda aldiz, ez dago beterik gelaska parametro baxuetarako, eta gelaska

handitzean beheranzko spinen azpibandatik goranzko spinen azpibandarako

karga transferentzia bat ematen da goranzko azpibanda ia guztiz beteko

duena eta beraz momentu magnetikoan satoa induzituko duena .
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2.4.6. Taula. Auzoko hurbilen ingurunea eta momentu magnetikoa atomo ez baliokide

bakoitzarentzat konposa eta egitura desberdinetarako .
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2.4.11. Irudia (a) Energia eta (b) momentu magnetikoaren garapena gelaska

parametroarekin .

2 .4 .1 Taulan ikus daitekeen moduan B32 egitura eta Fe87.5A112 .5
konposaketarako kalkuluekin 10 .62 a.u.ko gelaska parametroa lortu dugu

eta 208 GPako konprimagarritasun modulua (emaitza hau D03 egiturako

lortutakoaren antzerakoa da) . Fe atomo guztiak 7 Fe eta 1 AI atomoz

Egitura Atomo
mota

Momentu
magnetikoa (tB)

TB-LMTO

Auzoko
hurbilak

2oauzoko
hurbilak

Fe, 2 .21 8Fe 6Fe
D03 Fe, 2 .23 8Fe 2Fe-4A1

(Fe13AI3) Fea 2 .05 8Fe 4Fe-2A1

Fe4 1 .75 5Fe-3A1 6Fe

B32
----------------------------------------------------------

Fe, 2 .05 7Fe-1A1 -------------
6Fe

Fez 1 .99 7Fe-1A1 4Fe-2A1
(Fe87.5A112.5) Fe a 2 .13 7Fe-1A1 6Fe
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inguratuta daude, beraz oso momentu magnetiko altua daukate . Kasu

honetan 2 . auzoko hurbilak badaukate eragina Fe bakoitzaren momentu

magnetikoan, hau da 2. auzoko hurbil moduan Fe atomo gehiago daukan

Fe-ren posizioak momentu magnetiko handiagoa dauka . Momentu

magnetikoen balioak 2 .05 p.Btik to 2.24 µBra doaz; balio altu hauek egoeren

dentsitatearen itxura kontutan hartuz azal daitezke . Goranzko spinen

azpibandak ia guztiz beterik daude Fe ez baliokide guztien kasuan; gelaska

parametroaren handipenarekin Fe atomo bakoitzaren momentu magnetikoa

poliki handiagotzen da beheranzko azpibandatik goranzkora ematen den

karga transferentziaren ondorioz .
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2.4.12. Irudia. Egituren dentsitatea

Laburbilduz kalkuluek egitura egonkorrak, konposaketa bakoitzerako

estekiometrikoak direla adierazten dute . Hau da, D03 Fe75A125

konparaketarako eta B2 egitura Fe5oA150 konposaketarako, emaitza hauek

fase diagramarekin bat datoz [Kub 86] (¡k-us 1 Ataleko 1 .1 irudia). Bestalde,

konprimagarritasun modulua B32 (Fe50A150) egiturarako oso txikia da, baina

Fe-ren kontzentrazioa handitzen doan neurrian egitura honetako

konprimagarritasun modulua handitzen doa, eta lortutako balioak beste

egituretarako lortutakoen hurbilago dago . Honek adierazten digu B32

0.2
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egitura Fe50A150 konposaketatik urrun dauden konposaketa tarteetarako

existituko dela .

Azterturiko egituretatik ondoriozta dezakegu egoeren dentsitatearen

itxura os garrantzia handia duela momentu magnetikoaren jokaeran,

goranzko spinen azpibanda guztiz beterik dagoenean momentu

magnetikoaren balioa altua da . Gelaska parametroaren aldaketak (distantzia

interatomikoa) hibridazioan aldaketa eragiten du eta ondorioz goranzko eta

beheranzko spinen azpibanden arteko karga transferentzia bat ; honek

azpibanda bakoitzean okupatuta dauden egoeren arteko diferentziaren

aldaketa dakar, momentu magnetikoaren aldaketa sortuko duelarik

Momentu magnetikoaren jokaera Fe atomo bakoitzak duen inguruaren

araberakoa da . Aipagarria da egituran desberdinen Fe atomoen jokaera

antzerakoa beraien auzoko hurbilen inguruneak berdinak direnean,

egituraren menpekotasunik erakutsi gabe. Kalkuluen arabera Fe atomo

batek momentu magnetikoan saltoa erakusteko behar dituen Fe atomoen

kopurua aleazioak daukan kontzentrazioaren araberakoa da, gelaska

parametroarekin ikusten den fenomeno hau gerta ahal izateko kontzentrazio

handitzean gero eta Fe atomo gehiago beharko dira ingurune hurbilean .

Honek adierazten digu Fe-ren kontzentrazioa handitzean d-orbitalei

dagozkion egoeren dentsitatea energia handiagoetaruntz mugitzen dela .

2.4 .1 Taulan Fe kontzentrazioaren handipenarekin gelaska

parametroaren txikipena ematen dela ikus dezakegu .

Moruzzi et al.ek [Mor 86] jokaera magnetikotik ez-magnetikorako

trantsizioa aztertu zuten momentu magnetikoa eta bolumenaren arteko

menpekotasuna aztertuz . Horrela momentu magnetikoaren bolumenarekiko

menpekotasuna M(V) kalkulatu ahal izan zuten energiaren Landauren

hedapena erabiliz. Hau eginez trantsizio mota desberdinak sailkatu zituzten .
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Sailkapen hau lan honetan lortutako emaitzekin konparatuz, B2-Fe50A150

aleazioak I motako trantsizioa erakusten dutela ondoriozta daiteke . Dena

den lan honetan azterturiko egitura gehienen kasurako scaneatutako

bolumena ez da nahikoa horrelako trantsizioa atxekitu ahal izateko .

Momentu magnetikoari dagokionez, bere garapenean gelaska

parametroak daukan garrantzia azpimarratzekoa da . 5 . Atalean

esperimentalki ondorio berdinetara heltzen gara .

2.4.1.4. Fe-klusterrak

Ikusitako gelasketan Fe posizio atomikoak auzoko ingurunean 8 Fe

atomo dituztenean, dagoeneko literaturan egindako 9 atomoetako kluster-

kalkuluekin konpara daitezke [Gu 92, Bog 98], bertan LAPW eta APW

metodoak [Gu 92] eta LMTO eskalar erlatibista metodoa [Bog 98] erabili

zituzten Fe50A150 aleazio estekiometrikoan emaitza esperimentala eta

teorikoen arteko desberdintasunak ulertzeko. Azpiatal honetan beste

azpiataletan eraikitako gelaskak erabiliko ditugu eta hortik 9 atomoetako

klusterrak ikasi ahal izango ditugu . 9 atomoetako kluster hauek bakarrik

Fe75A125 konposaketan aurkitu ditugu, bertan Fe atomoetariko bat 8Fe-z

inguratuta dago eta bestea 4Fe eta 4Al atomoz.

Lortutako emaitzak erabilitako gelaskaren menpekotasuna daukate . B2

(Fe75A125) orekako bolumenerako lortutako batez-besteko momentu

magnetikoa 6.4 µBkoa da (2.2 µB antisite (AS) Fe atomorako eta 0.52 µB

inguruan dauden 8 atomoentzako) . Gainera, D03-k (Fe75A125) klusterrerako

15 .24 .LBko momentu magnetikoa erakusten du (2 .2 µB antisite (AS) Fe

atomorako eta 1 .6 µB inguruko 8 atomoentzat), beraz, aurreko kasuan baino

balio altuagoa. Interesgarria iruditzen zaigu aipatzea AS-Fe atomoaren

orekako bolumeneko momentu magnetikoa 2 .2 µBkoa dela kasu guztietan
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eta beraz balio honek ez du gelaskaren menpekotasunik . Azterturiko bi

gelasketan bi posizio atomikoetako joerak berdintsuak dira; 2 .4.13 irudian

ASFe-Fe distantziarekiko momentu magnetikoaren desplazamendu bat

ematen dela ikus daiteke . Irudi berberean 9 a.u. baina ASFe-Fe distantzia

txikiagoetarako D03 eta B2 (Fe75A125) egiturekin simulatutako klusterren

momentu magnetikoa ia berdina dela ikus daiteke .

2.4.13 . Irudia. 9 atomoetako klusterren momentu magnetikoaren ASFe-Fe distantziarekiko

garapena Fe 75A125 konposaketa bi egitura desberdinetarako (D03 eta B2) .

Fe50A150 aleazioen jokaera magnetikoa eta aleazio hauek daukaten

hutsen egitura ulertzeko asmoz Bogner et al . [Bog 98] Môssbauer

espektroskopia eta kalkulu teorikoak konbinatu zituzten (LAPW eta APW

metodoak) . Ondorioztatu zuten teoria eta esperimentuen arteko

desadostasuna aleazio hauek daukate hutsen kopuru handiagatik zela,

hutsek periodikotasuna apurtzen dute eta Fe-ren momentu magnetikoaren

txikipena ekartzen dute . 9 atomoko klusterren momentu magnetikoa 5.7 µB

lortu zuten ; 1 .7 µB antisite (AS) Fe atomorako, hau da 8 atomoz inguratuta

dagoen atomorako eta 0.5 µB inguruko 8 atomoetarako. Azken balio hau

6 1
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Môssbauer teknikarekin lortu zuten balioaren oso antzerakoa da (0 .51 µB) .

Bestalde, Gu et al . [Gu 92] Fe AS atomoaren polarizazioaren joera

aztertzen saiatu ziren . LMTO eskalar erlatibista kodea erabiliz

supergelaskaren tamaina desberdinetarako egin zituzten kalkuluak eta

lortutako balioak 4.88 µB/cluster eta 7 .77 µB/cluster balioen artean daude .

Autore hauek Fe50A150 aleazio ordenatuaren eta 9 atomoko klusterraren

egoeren dentsitatearen arteko desberdintasunak daudela ikusten zuten,

desberdintasun hauek momentu magnetikoetan eta energia totalean agertzen

ziren desberdintasunen sortzaileak izango dira. Aipagarria da aurreko

kalkuluak [Gu 92, Bog 98] gelaska parametroaren balio esperimentaletarako

egin zirela Fe50Al5o konposaketarako . Nahiz eta lortutako emaitzen

momentu magnetikoak erreferentzietan [Gu 92; Bog 98] ematen diren

emaitzetatik hurbil egon, esan beharra dago momentu magnetikoak ASFe-

Fe distantzia interatomikoaren menpekotasun handia daukala . ASFe

atomoaren momentu magnetikoa poliki aldatzen da gelaska parametroa

aldatzen den neurrian baina inguruko 8 atomoen momentu magnetikoa

ASFe-Fe distantziaren menpekotasun handia dauka . Esaterako, B2

(Fe75A125) egitura kontutan hartzen badugu, % 4ko konprimaketa

klusterraren momentu magnetikoa 5 .7 µB baliora txikitzen du (1 .7 µB AS Fe

atomorako eta 0 .5 µB inguruko 8 Fe-atomoetarako) emaitza hau Bogner et

al . [Bog 98] aurreratu zuenarekin bat dator. D03ren kasuan % 4ko

konprimaketak 5.26 .tB balioa ematen du, berriro ere Bogner et al.ek

[Bog 98] esandakoarekin bat datorrena.

Esan dugunez, Fe-Fe distantziaren garrantzia azpimarratzekoa da, hau

emaitzak esperimentuekin konparatzean kontutan hartu beharreko faktorea

da . Fe-Fe distantziaren arabera (gelaska parametroa) momentu

magnetikoaren balioa guztiz desberdina izan baitaiteke. Erakutsi dugun
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moduan lortutako emaitzak [Gu 92] eta [Bog 98] erreferentzietan lortutako

emaitzen tartean aurkitzen dira, baina ez dugu ahaztu behar behin eta berriro

aipaturiko gelaska parametroaren garrantzia .

2 .4.2 . Egitura desordenatua (A2)

Fe-Al sisteman magnetismoaren bat-bateko handipenaren azterketa

teoriko gehienak akats puntualak [Gu 92 ; Fu 95 ; Raf 96] eta antifase mugak

[Kul 99] kontutan hartuz egin dira . Azkenaldian zenbait artikulu metodo

autokonsistenteak erabiliz konposaketa desberdineko egitura desordenatuak

aztertu dituzte B2 konposaketa ekiatomikotik hurbil, esaterako Besnus et

al .ek eta Mayer et al.ek Potentzial Koherentearen Hurbilketa (Coherent

Potential Approximation, CPA) erabili dute [Bes 97 ; May 95] . Kulikov et

al.ek [Kul 99] azterturiko konposaketa tarterako magnetismoa topatu zuten

baina esperimental ematzen aurka desordenarekin gelaska parametroaren

txikipena aurkitu zuten .

Hotzean deformaturiko (mekanikoki aleatua) FeAI aleazioak X-izpietan

A2 egitura daukala kontutan hartuz [Ful 93, Raf 96, ikus 5 . Atala], eta

egitura hau azkar hozturiko laginetan aurkitu dela kontutan hartuz [Dub 99,

Raf 96], desordena A2 egituraren bidez adieraziko dugu eta beraz kalkuluak

egin ahal izateko A2 egitura daukaten gelaskak eraikiko ditugu . Bestalde

propietate magnetikoak ingurunearen menpekotasun handia daukate eta

azken finean honek eraikitako gelaskaren menpekotasuna dauka. Atal honen

hasieran esan genuenez A2 baldintza betetzen duten gelaska asko eraiki

daitezke, beraz hurbilketa ahalik eta hoberena izan dadin zazpi A2
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supergelaska eraiki ditugu konposaketa bakoitzerako eta emaitzat beraien

batez-besteko balioa hartu dugu .

2.4.7. Taula. Egitura desordenatuen gaineko kalkuluen emaitzak (ikus 2.4 .1 taula) .

2 .4.7 Taulan konposaketa bakoitzerako energia minimoaren balioak

agertzen dira spin-polarizazioa kontutan hartuz egindako kalkuluetarako eta

spin-polarizatu gabeko kalkuluetarako . Aurreko egitura guztietan gertatzen

den moduan spin-polarizazioa kontutan hartuz egindako kalkuluak energia

minimo baxuagoa erakusten dute eta beraz ondoriozta daiteke aleazio

hauek konposaketa hauetarako eta egitura ordenatuen kasurako eta

magnetikoak direla eta Fe kontzentrazioaren menpekotasunik ez daukate .

2.4 .1 Taulan gainera orekako gelaska parametroak ikus ditzakegu eta Fe

kontzentrazioarekin gelaska parametroa txikiagotzen dela esan dezakegu .

A2-Fe50A150 konposaketarako batez-besteko gelaska parametroa

10 .95(0.02) a.u.koa da, eta Fe75A125 konposaketarako 10.72(0.01) a.u.koa .

Balio hauek Frommeyer et al.ek [Fro 99] Fe70A130 konposaketako lagin

deformatu eta mekanikoki aleatuetan lortutako emaitza esperimentalak

baino % 3 txikiagoak dira . Lortutako balio teorikoen eta esperimentalen

arteko diferentzia hau Fe75A125-D03 egituran lortutakoaren oso antzerakoa

da
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Konposaketa a (a.u .) B (GPa) µFe(tB) Ekone(eV) E,,, ;,,(eV)

10.95 -3743 .245
Fe50A170 153 1 .69 -5 .5855

(10.83) (-3743 .234)

10.72 -4086.968
Fe7JA125 193 2.00 -6 .150

(10.53) (-4086 .947)
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2.4.14. Irudia. Energía totala eta batez-besteko momentu magnetikoa garapena

gelaska parametroarekin (a) Fe50Al5O eta (b) Fe7SAl25 konposaketetarako .

Orekako bolumenaren batez-besteko momentu magnetikoa 0.2 µB baino

gutxiago desberdintzen da A2 egitura desordenatua simulatzeko eraikitako

zazpi gelasketan (ikus 2 .4.3 (c) taula . Hala ere, 2.4.3 taulak Fe75A125

konposaketarako lortutako momentu magnetikoaren balioak Fe50A150 baino

altuagoak direla erakusten digu . Konposaketa bakoitzerako orekako
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bolumenean lortutako batez-besteko momentu magnetikoak 1 .75 µB

(Fe50A150 ) eta 2 µB (Fe75A125) dira .

Aurreko paragrafoan esan bezala Fe75A125 konposaketetarako lortutako

gelaska parametroen balioak 10.71 a.u . eta 10.73 a.u. tartean daude, balio

hauek balio esperimentalak [From 99] baino % 3a txikiagoak dira

Frommeyer et al.-ek [From 99] deformatutako Fe70A130 konposaketako

laginak A2 egitura zutela ikusi zuten .

2.4.3 . Egitura ordenatu eta desordenatuen arteko konparaketa

Azpiatal honetan egitura ordenatu eta desordenatuetarako lortutako

emaitzak konparatuko ditugu .

2 .4 .8 Taulan Fe50A150 eta Fe75A125 konposaketako emaitzak adierazi

ditugu konparaketa errazagoa suertatu dadin . Taulan idatzitako A2 egitura

desordenatuei dagozkien balioak konposaketa bakoitzerako simulatutako

zazpi gelasken batez-bestekoak dira .
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2.4.8 Taula . Egitura ordenatu eta desordenatuetarako lortutako emaitzen

konparaketa (Ikus 2.4.1 tarda) .

Konposaketa Egitura a (a.u .) µFe( .tB)
Epol

min(Ry)

B2 10.74 0.64 -275.1255
Fe50 A15o

A2 10.96 1 .75 -275.1210

D03 10.65 1 .86 -300.3854
Fe75A125

A2 10.72 2.01 -300.3842



tr
E
m0M00M

Fo
W

67

5 .6

4 .2

2 .8

1 .4

0

2. Atala. Kalkulu teorikoak

2.4 .8 Taulan eta 2 .4.15 irudian ikus dezakegunez lortutako energia

minimoa txikiagoa da egitura ordenatuen kasuan egitura desordenatuetarako

(A2) baino, emaitza hau bat dator fase diagramarekin, zeinean kalkulatutako

konposaketetarako egitura egonkorrak ordenatuak direla agertzen bait da .
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2.4.15. Irudia. Energia totalaren garapena gelaska parametroarekiko egitura ordenatu eta

desordenatuetarako : a) Fe50A150 eta b) Fe75A125

Orekako gelaska parametroa A2 egituran kasuan egitura ordenatuen (B2

eta D03) kasurako baino handiagoa da (ikus 2 .4 .4 taula eta 2 .4 .15 irudia) .

Emeitza hau bat dator X-izpien bidez egindako esperimentuen emaitzekin,

berauetan antzerako konposaketako laginak deformatu ostean gelaska

parametroaren handipen bat ikusten da (ikus 5 . atala) . Baina Kulikov et

al.ek KKR-CPA metodoa erabiliz lortutako emaitzen aurka doa [Kul 99] .

Gainera A2 eta D03 egituren artean hau da desordenarekin lortzen den

gelaskaren handipen teorikoa Fe75A125 konposaketarako 0 .75 % koa da eta
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balio hau handipen esperimentalaren oso antzerakoa da (0 .7 % Fe7oA13o

konposaketarako [Fro 98] ; ikus 5. atala) . Fe50A150 konposaketari

dagokionez desordenarekin ematen den gelaskaren handipen teorikoa 2 %.
2 .4.8 taulan Fe atomoko momentu magnetiko desordenarekin handitzen

dela ikus dezakegu . Gainera aldaketa hau Fe50A150 (B2) kasurako oso

nabaria da, kasu honetan desordenaren ondorioz jasandako momentu

magnetikoaren handipena 1 µB ingurukoa baita. Emaitza teoriko hauek

ehotutako edo deformatutako laginetan ematen den momentu

magnetikoaren handipenarekin bat dator [Mor 74 ; Sur 97, Her 98, ikus 5 .
atala], kasu hauetan ere gelaska parametroaren handipena ematen da .

Lan honetan Fe hutsetik Fe-Al aleaziora pasatzean gertatzen den

trantsizioa ikusi nahi izan dugu eta beste aleazio metalikoetan gertatzen den

moduan [Sun 95], hau da normalean p eta s elektroien murrizpen bat ematen

da d azpibandaren karga handitzen den bitartean. Aleazio hauetan gertatzen

diren aldaketak Fe eta Al-ren maila atomikoen arteko energia

diferentziagatik gertatzen ornen da hau da AI atomoaren 3p azpibandak Fe-

ren 3s azpibandak baino altuago daude eta honek karga transferentzia bat

sortarazten du, karga transferentzia hau bi norabideetan gertatzen da; aide

batetik AI atomoetatik Fe atomoetara eta bestetik goranzko spinen

azpibandatik beheranzko spinen azpibandara . Karga transferentziak

kargaren berbanaketa sortarazten du eta honek goranzko eta beheranzko

spinen azpibanden arteko Fermiren mailako egoeren dentsitatearen

diferentzia txikiagotzen du eta momentu magnetikoaren txikipena ekartzen

du Fe hutsarekin konparatuta . 2.4 .9 Taulan karga Al-tik Fe-rako karga

transferentzia egitura ordenatuetan desordenatuetan baino handiagoa dela

ikus dezakegu eta beraz egitura ordenatuek momentu magnetikoa baxuagoa

daukate .
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2.4 .16 Irudian Fe50A150 konposaketa energiarekiko egoeren

dentsitatearen itxura ikus dezakegu . B2 egiturak A2 egiturak baino gelaska

parametro txikiago daukanez sp eta d banden hibridazioa egitura

desordenatuen kasuan egitura ordenatuen kasuan baino handiagoa da (A

banden zabaleraren parametroaren balio handiagoak), ondorioz bi

azpibanden arteko diferentzia egitura desordenatuen kasuan egitura

ordenatuen kasuan baino handiagoa da eta beraz momentu magnetiko

altuagoak erakusten ditu . Fe atomo bakoitzaren auzo hurbilen konfigurazioa

(A2 egitura ez daude atomo guztiak 8 Fe atomoz inguratuta, baina bai B2

Fe50A150 egitura ordenatuan) momentu magnetikoen handipenean zer ikusia

dauka . 2 .4 .16 irudi berdinean garbi ikus daiteke egoeren dentsitatearen

kontribuzio nagusia Fe atomoek ematen dutela,

Hernando et al.ek [Her 98] aleazio hauetan magnetismoan ematen diren

aldaketak ordena-desordena trantsizioetan gertatzen diren bolumen

aldaketaren ondorioz gertatzen dira ondorioztatu zuten . Beraien ustez

bolumen aldaketak banda elektronikoan aldaketak eragiten ditu . Lan

honetan argi erakutsi nahi izan dugu bolumenaren efektu hau (gelaska

parametroarena) garrantzia handia daukala egitura hauen momentu

magnetikoaren joeran, hori argi ikusi ahal izan dugu aurkeztutako emaitza

guztietan non momentu magnetikoaren gelaskarekiko irudiak aurkeztu

ditugun. Baina lan hau osatu gabea utziko genuke desordenak momentu

magnetikoan daukan garrantzia aipatuko ez bagenu, ondorioz hurrengo

azpiatalean momentu magnetikoaren aldaketan garrantzia duten bi

kontribuzio hauek konparatuko ditugu .
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2.4.4. Desordena eta Bolumenaren aldaketaren eragina

momentu magnetikoan

Atal honetan ikusi ahal izan dugunez kalkuluek adierazten dute

desordenarekin momentu magnetikoaren handipen bat ematen dela.

Aldaketa hau batez ere nabaria da Fe50A150 (B2) kasuan, non desordena

ostean momentu magnetikoaren handipena 1 µB-koa da . Emaitza teoriko

hauek esperimentalki deformaturiko edo ehotutako laginetan antzemandako

gelaska parametroaren handipenarekin bat datoz [Her 98] .
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2.4.17. Irudia.B2 eta D03 egitura ordenatu eta A2 egitura desordenatuen batezbesteko

momentu magnetikoaren garapena gelaska parametroarekin a) Fe50Al5Q eta b) Fe75A12 5

konposaketetan. Lerro bertikalak egitura bakoitzeko orekako gelaska parametroei

dagozkio .

2.4 .17 Irudian egitura ordenatu eta desordenatuen kasurako batez-

besteko momentu magnetikoaren gelaska parametroarekiko garapena ikus

dezakegu. Egitura ordenatuetan momentu magnetikoaren garapenean jauzi

bat ikus daiteke orekako gelaska parametroaren gainetik ematen dena .



2.4. Emaitzak eta eztabaida

Fe5oA150 konposaketa (B2 egitura) jauzi honek zerotik 0.6 LBrako aldaketa

ekartzen momentu magnetikoan, Fe75A125 konposaketa (D03 egitura) aldiz

jauzia 1 t tik 1 .7 µBrakoa da . Emaitza hauek aurreko azpiatalean

ondorioztatu dugu bezala Hernando et al.ekin [Her 98] bat datoz gelaska

edo bolumenaren aldaketak (Aj t vol) magnetismoan aldaketa bat sortarazten

dutela kontutan hartzen badugu . Dena den, kontutan hartu beharreko beste

faktore bat desordena da, egindako kalkuluak ordena-desordena trantsizioan

momentu magnetikoaren aldaketan bolumena ezezik desordenak (A~tds) ere

garrantzia handia daukala ikusiko dugu azpiatal honetan . Hurbilketa bat

egiteko suposatuko dugu momentu magnetikoan ematen den aldaketa

aipaturiko bi kontribuzioan batura dela (Aµtot= Aµvol + AlIdis) . Beraz

definizio hau kontutan hartuz desordenak magnetismoan daukan

kontribuzioa hondoko adierazpenaren bidez lor dezakegu :

Dµldis = Aµtot - AµA2 vol

Aµ2dis = Aµtot - Aµ rdvol

non Aµtot egitura ordenatu eta desordenatuan lortutako orekako momentu

magnetikoen arteko diferentzia den. Bolumenarekin momentu magnetikoak

jasandako aldaketa egitura ordenatuaren kasurako (Ap rdvo l) eta egitura

desordenatuaren kasurako (ApA2
vol)

(2 .4.1)

(2.4 .2)

kalkultu dugu . 2 .4.10 Taulak

momentu magnetikoari eragiten dioten kontribuzio bakoitzaren pisua

erakusten digu. Aµtot eta Ap,, ol balioak 2.4.1 eta 2.4 .8 tauletarik eta 2 .4.17

Iruditik lortu ditugu, hurrenez hurren eta Aµdsren balioak (2 .4 .1) eta (2 .4.2)

ekuazioetatik.
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Konposaketa Dµld;s (%)

	

14, vol (%)

	

A~L2dis (0/0)

	

vol (0/0)

Fe5oA15o

Fe75A1 25

81

46

19

54
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93

63

7

37

2.4.10. Taula. Ordena-desordena trantsizioan momentu magnetikoaren aldaketan

desordenak (dpds) eta bolumenaren aldaketak (du„od daukaten eragina (ikus

testua).

A tds eta Dµvoi balioak erabilitako ekuazioaren menpekotasuna dute,

ikus daitekeenez egitura ordenatuek eta desordenatuek 2.4.17 irudian

erakusten duten kurba oso desberdina delako, ondorioz Dµvol balioa oso

desberdina izango da. Fe70A130 laginaren gelaskaren balio

esperimentaletarako kalkulu berberak egin ditugu eta lorturiko balioak

2.4.10 Taulan agertzen diren balioen oso antzerakoak dira. Ondorioz, 2.4.10

taulak desordenak momentu magnetikoan duen kontribuzioa Fe-ren

kontzentrazioaren araberakoa dela adierazten digu . Fe5oA15o

konposaketarako desordenak bolumena baino kontribuzio handiagoa izango

du Fe75A125 konposaketarako aldiz bi kontribuzioan pisua antzerakoa da .

2.5. Ondorioak

B2, D03 eta B32 egituretan konposaketa desberdinetarako egindako

kalkuluak literaturan agertzen diren emaitza esperimental gutxiekin bat

datoz .



2.5. Conclusions

B32 egitura eta Fe50A150 konposaketarako lortutako konprimagarritasun

modulu baxua, B32 egitura Fe50A150 konposaketatik hurbil ez dela existitzen

adierazten digu .

9 Fe atomotako klusterren kalkuluak momentu magnetikoak ASFe-Fe

distantziaren menpekotasun handia erakusten dute, hau kontutan izanda

emiaitza esperimentalekin konparaketa ez da zuzena .

Kalkuluek momentu magnetikoaren gelaska parametroarekiko

menpekotasun handia adierazten dute aztertutako egitura eta konposaketa

desberdin guztien kasuan . Goranzko eta beheranzko spinen Fe d-orbitalen

beraien auzokoekin jasaten duten hibridazioa gelaska parametroaren

aldaketarekin nabariki aldatzen da, hau LMTO kodearekin lortutako Fe-ren

d-orbitalen banda-zabaleraren parametroarekin ikusi ahal izan dugu.

Hibridazio honek goranzko eta beheranzko spinen azpibanden arteko karga

transferentzia eragiten du eta beraz momentu magnetikoaren aldaketa .

Energia totalaren balio minimorako, Fe50A150 eta Fe75A125

konposaketetan, D03 egitura B2 egitura baino momentu magnetiko eta

gelaska parametro handiagoak ditu .

Konposaketa bereko egitura ordenatu eta desordenatuen arteko

emaitzen konparaketak desordenak gelaska parametroaren eta

magnetismoaren handipena eragiten duela adierazten dute . Fe50A150 eta

Fe75A125 aleazioetan ematen diren aldaketa hauek emaitza esperimentalekin

bat datoz .

2.6. Etorkizunerako lana

LMTO kodea FeA1 orden-desorden prozesuaren joera orokorrak

aztertzeko erabili dugu, metodo honek 0 K-eko tenperaturan gertatzen
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denaren hurbilketa ona ematen ditu . . Tenperatura finituetako kalkuluak

emaitza desberdinak eman dezakete guk erabilitako metodoan energia

askearen minimizaziorik ez baita egin . Badaude tenperatura finituetan

propietate hauek kalkulatzeko garatutako metodoak, baina lan honetan oso

tenperatura baxuak edo hobe esanda 0 K-ko tenperatura bakarrik hartu dugu

kontutan . . Dena den, oso interesgarria litzateke etorkizunerako lan batean

tenperatura finituak kontutan hartuko bagenitu .

Bestalde oso interesgarria izango litzateke egoeren dentsitateen e g eta

t2g osagaiak aztertzea momentu magnetikoaren aldaketa ez jarraia nondik

datorren ikusi ahal izateko .

LMTO-ASA kodearekin lor daitekeen energiaren doitasuna full-

potential metodoekin lor daitekeena bano eskasagoa da, baina lan honetan

joerak aztertzen gaude eta ez sistemaren egonkortasunaz, full-potential

metodoak energia totalaren kalkuluan doitasun hobeagoa emango liguke eta

beraz lagungarria izango litzateke sistemaren egonkortasuna erabakitzeko,

adibide bat [Yan 02] erreferentzian ikus daiteke

Etorkizunean desordena aztertzeko beste metodoak erabil genitzake,

adibidez Potentzial Koherentearen Hurbilketak (Coherent Potential

Approximation, CPA) konposaketa posible guztietarako desordena

eraikitzea posiblea egiten du .

Badirudi egitura ordenatua duten Fe-Al aleazioek beraien egituretan

hutsune asko dituztela, horregatik interesgarria litzateke hutsuneak kontutan

hartuta ab-initio kalkulu gehiago egitea .
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3 . Atala . Lan esperimentala

Gai honetan lan hau aurrera eramateko erabilitako metodo

esperimentalak deskribatuko ditugu, honekin batera, laginak nola prestatu

diren ere adierazi dugu .

3.1 . Laginen prestaketa

Lan honetan Fe 7oA130 laginak aztertuko ditugu . Hau egin ahal izateko

indukzioaren bidezko aleazioa erabili dugu ; prozesu hau bi leku

desberdinetan burutu delarik : J.A. Jimenez-ek Max Plank Institut flr

Eisenforschung-en (Dusseldorf) prestatu zituen eta A. R . Piernak Industria

Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate Eskolan (Donsotia) . Neurketa

esperimentalak errazago aurrera eraman ahal izateko lagina hautsa moduan

erabili dugu, horretarako mailua eta ehoketa mekanikoa erabili dugularik

(horrela as-crushed edo tratatu gabeko lagina lortu dugu) . Gero, lagina

egoera desberdinetan lortzeko, suberatu dugu [Fro 99], lehenengo 2 orduz

900 °C-tan, hau da fase diagramaren B2 eskualdean, B2 egiturako domeinu

8 1
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3.1 . Laginen prestaketa

handiak lortzeko eta bestalde, aurreko tratamenduaz gain aste betez 520 °C-

tan suberatu dugu D03 eskualdeak sor daitezen .

Lagina tratatzeko metodo hauetaz gain, lagin ordenatua ehoketa

mekanikoaren bidez tratatu genuen ordena-desordena prozesua aztertu ahal

izateko .

3 .1 .1 . Indukzio bidezko aleazioa

Indukzio-labe baten oinarria indukzio elektromagnetikoan datza .

Korrontea eroaten duen bobina baten barruan kokatutako metal zati batean

korronte elektrikoa induzitzen da, fenomeno honi bigarren mailako korronte

elektromagnetiko induzitua deitzen zaio .

3.1.1. Irudia . Indukzio-labea.
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3.1 .2 . Boten bidezko ehoketa

8 3

3 . Atala . Lan esperimentala

Harilari aplikatzen zaion korronte alternoak eremu magnetiko aldakorra

sortarazten du bobinaren barruan . Metal zatitik pasatzen den eremu

magnetikoak bigarren mailako korronteak induzitzen ditu laginean . Metal

zatitik pasatzen den korrontea galera elektrikoak sortaraziko ditu eta hauek

metal zatia berotu eta urtuko dute .

Lan honetan G. H . Elin indukzio-labea erabili dugu (Ingenieritza

Teknikoko Eskola (Donostia)) ; 12 kW-ko sorgailua eta gehienez 100 kHz-

ko maiztasuna erabili dira, urtzea Argon-eko atmosferan egin da . Labearen

tamainak sortuko dugun lagin kopurua mugatzen du, lortutako laginak 8 g-

koak izan direlarik .

Aurretik esan dugun moduan metodo hau suberatutako lagina

desordenatzeko erabili dugu, sarreran ikusi dugun moduan honek laginaren

egituran zein magnetismoan aldaketak ikaragarriak sortarazten baititu .

Bolen bidezko ehoketa aplikazio zabaletarako erabili da azkenaldian,

batez ere, egoera metaegonkorrak lortzeko . Adibide moduan, soluzio solido

gainsaturatuak, elementu nahasteezinak edo hauts nanokristalinoak sortzeko

erabiltzen da [Bak 95] . Teknika hau oso erabilia da, batez ere, oso kostu

txikia suposatzen duelako eta prozesua aurrera eramateko parametroen

aukeraketa zabala usten duelako, adibidez tenperatura, energia, denbora . . .

Beraz, fase intermetalikoen ehoketa ikerketa aplikatu zein

fundamentaletarako oso erabilgarria da . Ehoketaren bidez normalean

desordenamendua edo aleen tamainaren txikipena sortarazten da, ondorio

hauek zenbait fase ordenatuen hauskortasuna gainditzeko oso garrantzitsuak
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dira . Bestalde, metodo honek beste metodoekin lortzeko zailak diren

orekatik urrun dauden egoerak lortzeko erabili daiteke .

Bolen bidezko ehoketa-sistema ontzi batzuetaz eta bertan sartzen diren

bola batzuetaz osaturik dago . Ontziek higidura mota desberdina daukate

sistemaren araberakoa dena. Higidura honek barruko bolen eta barruan

sartzen den laginaren arteko talkak eta energia transferentziak induzitzen

ditu. Taikak bolen artekoak; lagina eta bolen artekoak ; edo bolak laginak eta

ontzien pareten artekoak izan daitezke. Horrela, laginaren partikulek

deformazioak eta beste motatako prozesuak j asaten dituzte [Gil 83] .

Esan bezala, sistema edo errota desberdinak daude, guk erabilitakoa

errota planetarioa da . Kasu honetan, ontziek bi higidura mota jasaten dituzte

batera: bere ardatzen ingurukoa eta zentro baten ingurukoa, hau da, ontzi

hauen higidura planeten higiduraren antzerakoa da .

Ehoketa prozesuan zehar laginari transferitzen zaion energia, beste

zenbait faktoreen artean, bolen tamainaren eta kopuruaren araberakoa,

ontzien tamainaren araberakoa eta jasaten duten higiduraren araberakoa da .

Adibidez, bola asko badaude talken kopurua handia izango da, baina bolek

talka aurretik egiten duten distantziak txikiak izango dira ; bestalde bola

gutxi badaude egingo duten ibilbidea luzeagoa izango da baina talka

gutxiago egongo dira . Errota planetarioaren optimizazioa bolen masa

laginaren masa baino 10 aldiz handiagoa denean gertatzen da .

Erabilitako errota planetarioa Retsch PM4 da; 290 mbb (rpm) abiadura

erabili genuen 1 ordutik 13 ordurako ehoketetan . Ontziak kromo eta

altzairuzkoak dira, beraien diametroa 30mm-ko diametroa izanik . Ehoketa

kontu handiz egin zen, energia emanez lortu nahi genuen ordena-desordena

trantsizioa gerta zedin baina aleen tamaina aldatu gabe . Gainera, 470 K
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tenperaturak laginean prozesu itzulezina sortzen duela ikusita, ehoketa

egiteko orduan lagina berotu ez zedin neurriak hartu ziren .

3.1 .3 . Laginen deskribapena

Lan honetan Fe 7oA130 laginek jasandako tratamenduaren arabera oso

propietate desberdinak erakusten dituztela ikusiko dugu . Beraz momentu

bakoitzean aztertzen ari garen laginak jasan duen tratamendua jakitea

ezinbestekoa da. Hurrengo lerroetan lagin desberdinak definituko dugu :

As-crushed : izen hau labearekin lortutako laginak zuzenean hautsa

bihurtzean lortutakoari emango diogu .

Annealedl : as-crushed hautsa bi orduz 1170 K-tan suberatuta .

Annealed2 : annealedl lagina aste betez 790 K-tan suberatuta .

Dta-heatedl : as-crushed lagina 570 K arte berotuta .

Dta-heated2 : as-crushed lagina 1170 K arte berotuta .

Recooled: tenperatura desberdinetara berotu ostean giro tenperaturara hoztu

den lagina.

Milll-mi1112 : annealed1 lagina denbora tarte desberdinetarako ehotuta: ordu

batetik (milll edo lh) 12 ordurarte (mi1112 edo 12h) .

3.2. Neurketa esperimentalak

Azpiatal honetan egitura eta magnetismoa aztertzeko egindako
neurketak deskribatuko ditugu .
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3.2. Neurketa esperimentalak

3.2.1 . Difrakzioa

Lan honetan bai X izpiak eta bai neutroien bidezko difrakzioa erabili

dugu, beraz azpiatal honetan difrakzioaren deskribapen labur bat emango

dugu, geroago teknika bakoitza aztertuko delarik.

Difrakzioa erradiazio elektromagnetikoaren propietate bat da, eta

erradiazioa hertz edo irekidura batetik pasatzean azaltzen duen jokaera

azaltzen saiatzen da . Difrakzioa nabaria izango da aurkitzen dituen oztopoak

(irekidurak) bere uhin-luzeraren tamainakoak direnean, kasu horretan

interferentziak gertatuko dira eta eraztunak, lerroak edo puntuak ikusiko

ditugu difrakzioa sortarazten duen objektuaren arabera .

Uhin-luzera konkretu bateko erradiazioak interferentzia eraikitzaileak

sortuko ditu bi gainazaletan isladatu eta ibilbidearen arteko distantzia uhin-

luzeren zenbaki anizkoitza denean. Baldintza hau Bragg-en legearekin

deskribatzen da [Cul 01] :

n À= 2dsin 8

	

(3 .1)

n zenbaki osoa, A erradiazioaren uhin-luzera, d gainazalen arteko distantzia,

eta 8 erradiazioa eta gainazalen arteko erradioa- dira . Bragg-en legeak,

interferentziako efektuak ikusi ahal izateko objektuak eta erradiazioaren

uhin-luzeraren tamainako dimentsio fisikoak antzerakoak izan behar dutela

esaten digu .

Kristal baten plano atomikoen arteko erradiazioaren interferentzia

efektuak erabilgarriak dira material solidoen dimentsioak kalkulatzeko eta

egitura kristalinoak deskribatzeko [Cul 01] . Atomo edo ioien arteko

distantziak A-koaren ingurukoak direnez, difrakzio metodoak X izpien

eskualdean ematen diren uhin-luzerak, edo uhin-luzera antzerakoak dituzten
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elektroien izpi sortak edo neutroiak beharrezkoak dira . Neutroiak eta

elektroiak normalean partikulatzat hartzen dira, baina Broglie ekuazioak

[Coh 77] adierazten digunez energiaren arabera uhinak bezala joka

dezakete . Ikusiko dugun moduan difrakzioak eman dezakeen informazioa

lorturiko gailurren gainazarmenagatik mugatua egon daiteke . Muga hauek

Rietveld-en metodoarekin hobe daitezke, [Rie 69] difraktograma osoaren

doiketa egiten denean .

Hurrengo lerroetan X izpien eta neutroien bidezko difrakzioen

informazio zabalagoa emango dugu .

3.2 .1 .1. X izpiak

Esan dugun moduan X izpien uhin-luzerak atomoen arteko distantziaren

orden berberekoak dira (-1 À) . Kristal batek X izpia difraktatzerakoan

daukan uhin-luzera, kristalarekiko orientazioa eta kristalaren egituraren

arabera difraktograma desberdinak lortuko dira. X izpiak elektroien

dentsitateak batez ere difraktatzen ditu eta difrakzio angeluen azterketak

kristalaren elektroien dentsitate mapa eman diezaguke .

Difraktometroa, X izpien sortzaile batez, goniometro batez eta

detektagailu batez osotuta dago . Lan honetan erabilitako difraktometroa X

izpien hodia da . Hodi hauek X izpiak sortzen dituzte itu baten kontra

energia altuko elektroiak (10 - 100 keV) jaurtikiz. Elektroi hauek nukleoko

elektroiak kanporatzen dituzte eta hutsune hauek betetzeko kanpo

geruzetako elektroi bat hutsunera erortzen da X izpi fotoi bat igorriz .

Normalean bi itu erabiltzen dira: Mo eta Cu, hauek 0.71073 eta 1 .5418 Á

uhin luzerako X izpiak sortarazten dituzte, hurrenez hurren . Lan honetan

Cuko itua erabili da .
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Giro tenperaturan egindako neurketak Cu erradiazioko Philips PW 1710

hauts difraktometroan egin dira (Mineralogia Saila, UPV-EHU, Leioa) .

Bilatzen ari garenaren arabera erabilitako neurketa baldintzak desberdinak

dira ; hauek hurrengo azpiataletan agertzen dira (ikus 3 .3, 3 .4, 3 .5

azpiatalak) . Bestalde, tenperatura desberdinetan angelu zabaleko X izpien

bidezko sakabanaketako (Wide Angle X-ray Scattering, WAXS) neurketak

(Philips) hauts difraktometro batean egin dira, irekidura automatiko

dibergentea, grafitozko monokromadorea eta goniometro bertikala duena .

Erabilitako erradiazioa CuKa da, neurketa hauek Kimika Fakultatean

(UPV-EHU, Donostia) egin dira . Sistema honetan orekako tenperaturetan

egindako neurketak 0.02 ' (20) pausuak eta 0 .05 ° (20) pausuak erabiliz egin

dira, erabilitako biltze denbora 25 s-koa izan delarik, 2 °- 40 ° (20) tartean .

3.2.1.1.1. Doiketa
Lagin bakoitzaren fase egitura garrantzitsuena zein den erabakitzeko

erabili ditugu X izpiak, gainera, batez besteko gelaska parametroa eta orden

maila (S-parametroa) kalkulatu ahal izan ditugu .

Sarrera orokorrean (1 . Atala) Fe-Al aleazioa hauek tenperatura,

konposaketa eta jasandako tratamenduaren arabera egitura desberdinak

dituztela ikusi dugu. Atal berdinean A2, B2 eta D03 egituren deskribapena

egin dugu . 3 .2 .1 taulan difraktogramak doitzeko Fe 7oA13o konposaketako

laginerako erabilitako gelaskak deskribatu ditugu.Taulan agertzen diren

datuekin kalkulatutako difraktograma teorikoak 3 .2 .1 irudian agertzen dira .

Ikus dezakegun moduan, hiru egituretan badaude posizio berbereko zenbait

gailur, gailur hauek oinarrizko gailurrak dira . Hiru egituretan agertzean

lagin berberan egitura bat baino gehiago dagoenean zailtasunak emango

dizkigu egitura bakoitzeko kopurua kalkulatzeko . Aipatzeko da, gelasken
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Egitura Talde espaziala

	

Posizioa

	

Atomoa Konposaketa(%) Okupazioa

A2

	

lm-3m

	

0 0 0

	

Fe

	

70

	

0.01457
Fe70A13

	

Al

	

30

	

0.00625
	o

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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simetria dela eta, D03-ren gelaska parametroa B2 eta A2-ren gelaskaren

bikoitza dela, eta horregatik, gailur berdinak indize desberdinak izango

dituzte aztertzen ari garen fasearen arabera . Adibidez : B2-n (100) gailurra

D03 egiturarako (200) da (ikus 3 .2.1 irudia ) edo B2 eta A2-ren (110)

oinarrizko gailurra D03 egituraren (220) gailurrari dagokio (Hemendik

aurrera, lan guztian zehar gauzak sinplifikatzeko edozein gailur izendatzeko

D03-rako erabiltzen diren zenbakiak erabiliko ditugu, adibidez B2-ren (110)

gailurra izendatzeko (200) izena erabiliko dugu) .

3.2.1. Taula. Fe 70A13o konposaketan eman daitezkeen hiru fase desberdinen deskribapen

kristalografikoa .

3.2.1.1 . ] . ] . . Fullprof kodea

3 .2 .1 taula kontutan hartuz eta FULLPROF kodea [Rod 90] erabiliz

(Rietveld metodoan oinarritutakoa [Rie 69]) gelaska parametroa lortu dugu .

Rietveld metodoa egitura birfintzeko programa bat da . Programa honek
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D03 Fm-3m 0 0 0 Al 25 0.02083
Fe7oA13 1/41/41/4 AI 3 .33 0.00276

o
Fe 46 .67 0.03890

1/2 1/2 1/2 Al 1 .67 0 .00138
Fe 23 .33 0.01944

B2 Pm-3m 1/21/21/2 Al 50 0 .02083
Fe7oA13 0 0 0 Fe 30 0.01250

0
Al 20 0.00833
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parametro batzuetatik jota (gelaska, koordinatu atomikoak . . .) eta gailurren

itxura eta zabalera (hondoa ere beharrezkoa da) emaitza esperimentalekin

konparatzen ditu . Eta gero parametroak doitzen dira minimo karratuen

metodoarekin . Birfintzeko erabili dugun gailurren itxura Pseudo-Voigt bat

da (ikus hurrengo azpiatala) eta birfindu ditugun parametroak gailurren

zabalera itxura, gelaska parametro izan dira erradioa bakarrik kalkulatu nahi

genuelako .

20 30 40 50

	

60

28 (°)
70 80 90

3.2 .1 . Irudia. Fase bakoitzari dagokion difraktograma teorikoa . Zenbakiek fase bakoitzari

dagozkion superegitura gailurrak eta oinarrizko gailurrak adierazten dituzte .
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3.2.1.1.1 .2 . Orden parametroaren kalkulua

Hurrengo lerroetan S orden parametroa kalkulatzeko erabilitako

prozedura deskribatuko dugu. Parametro hau kalkulatzeko B2 eta D03

egituren supergailurrak oinarrizko gailurrekin konparatzen dira [Fro 99]

(iksu 3 .2.1 irudia). Garrantzitsua da konparatzen diren bi gailurrek

paraleloak izan behar dutela kontutan hartzea, horrela heterogenitatearen

ondoriozko efektuak minimizatzen baitira . S orden parametroa kalkulatzeko

erabilitako ekuazioa haute da :

S2 _ I, (exp) I, (th)
If (exp)/If (th)

I, eta If superegitura gailurra eta oinarrizko gailurraren intentsitate

integratuari dagokio hurrenez hurren . th eta exp teorikoki eta esperimentalki

kalkulatutako balioak adierazten dute, hurrenez hurren . 1(th) horrelaxe

definitzen da:

I(th) =IFI2 P
1+cos2 20

	

F(hkl) =

	

fje-2ni(hu .+kvj+livj)

	

(3.3)
sin 2 B cos B

	

;=,

P polarizazio faktorea da eta F egitura faktorea :

n -2ni (hul + kv~+lwl )F(hkl) = jfje
j=1

9 1

h, k eta 1 are Miller-en indizeak dira etaf atomo bakoitzaren forma-faktorea

da .

Carine Cristallography 3 .1 (c) 1989-1998 C .Boudias & D .Monceau

programa erabili dugu intentsitate teorikoak kalkulatzeko eta Cu Ka
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erradiaziorako hurrengo erlazioak lortu genituen S orden parametroa

kalkulatzeko :

S4oo=1 .541 I200

	

S111=0.461 h "

	

(3 .6)
1 400 I444

Egitura

	

Gailurra

	

20 (°)

	

Pausua (°)

	

denbora/pausu(s)

B2 eta D03

	

(200)

	

30°-32°

	

0.03

	

180

(400) 63.5°-65 .5°

	

0.03

	

45

D03

	

(111) 25.7 0-27.7'

	

0.03

	

240

(444)

	

132°-136°

	

0 .03

	

48

3.2.2. Taula . S ordenparametroa kalkulatzeko egindako neurketetan erabilitako baldintzak .

Iloo(exp) eta I20o(exp) kalkulatu ahal izateko estatistika handia behar izan

dugu, neurketa hauek egiteko PW1710 hauts difraktometroa erabili

dugularik. Beraz, neurketa berriak egin ditugu biltze denbora oso luzeekin

eta behar genituen gailurrak bakarrik neurtuz . (ikus 3 .2 .2 taula) . S parametroa

kalkulatzeko gailur bakoitzerako erabilitako denbora desberdinak kontutan

hartu behar dira eta intentsitatea normalizatu behar da.

3.2.1.1.1.3 . Gailurren zabaleraren analisia

Egoera ideal batean neutroien difrakzioan agertzen diren gailurrek

zabalera nulua izango lukete . Aparatuaren errore esperimentala dela eta

gailurrek zabalera finitua daukate ; eta gainera, lagina perfektua ez denez,

honek zabaleran kontribuzio nabaria ekar dezake . Beraz, gailurren zabaleran

parte hartzen duten kontribuzioak banatzeko gai izango bagina, laginaren

egiturari buruzko informazio baliagarria lortuko genuke .
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Laginaren akatsengandik sortzen den zabalkuntza aztertzen badugu bi

faktore dira garrantzitsuenak : ale-tamaina eta barruko tentsioak. Ale-tamaina

txikia denean (100 nm baino gutxiago), atomoen (hots, igorleen) kopurua ere

oso txikia izango da . Horrek esan nahi du sortutako uhin esferikoak ez direla

nahikoak hortik aterako den uhina norabide zehatz batean ateratzeko . Beraz,

erradiazioa Bragg-en legetik espero litzatekeen angeluaren inguruan

banatuko da eta horrek ekarriko du gailurren zabalkuntza . Bestalde, barneko

tentsioek sare kristalinoan deformazioak sortzen dituzte eta, beraz, plano

atomikoak ez dira guztiz definituta egongo . Honek familia bereko bi

planorentzako isladapen angeluak apur bat desberdinak izatea sortaraziko du .

Desbideraketa hauen ondorioz gailurrak zabalagoak ikusiko dira eta

zabalkuntza hauek aztertuz sare kristalinoak jasaten dituen deformazioak

ikusteko gai izango gara .

Hau kontutan harturik kontribuzio bakoitzaren forma funtzionala aurkitu

behar dugu. Teorikoki nahiz esperimentalki domeinuen tamaina Lorentziar

funtzioekin erlazionaturik daudela eta barneko tentsioak Gaussiarrekin

erlazionatuta daudela frogatu egin da . Ondorioz, espektroen gailurrak

doitzeko Gaussiar eta Lorentziarren funtzioen konbinaketa lineal bat

erabiliko dugu, konbinaketa lineal horri Pseudo-voigt deitzen zaio (ikus (3 .7)

ekuazioa) .

Pv (20) _ iL(20) + (1-il)G(20)

	

(3 .7)

Pv(20 Pseudo-voigt funtzioa da, L(20) Lorentziarra, G(28) Gaussiarra eta ri

nahasketa parametroa da.

Doiketetatik ateratzen diren magnituderik garrantzitsuenak,

gailurraren intentsitatea (1) (hau da, azalera), gailurraren maximoaren



3.2 . Neurketa esperimentalak

angelua (G,,,,,,) eta altuera erdiko zabalera (6 edo FWHM) izango dira . Errore

instrumentala zuzentzeko Gaussen hurbilketa erabili daiteke (ikus ((3 .8)

ekuazioa).

_

	

2

	

2
ózuzendua = ólagina - USiOZ

6Sto2 patroi laginaren zabalera da . Patroi lagina al aratuak sortutako

zabalera kalkulatzeko erabiltzen da . Lagin honek ale-tamaina handia izan

behar du, tamainak zabaleran kontribuziorik eman ez dezan, deformatu gabe

egon behar du eta neurtu nahi dugun laginaren antzerako zurgapena izan

behar du, horrela hortik lortutako espektroa bakarrik errore instrumentala

izango du.

Behin zabalerak zuzendu eta gero domeinuen tamaina (t) A-tan lortzeko

(beti 100 nm bain gutxiago baldin badauka) Scherrer-en formula erabili

behar da [Cul 01 ]

t =	
Â

	

(3.9)
6zuzendua COS Gmax

Tamaina kalkulatzeko formula hau bakarrik aplikagarria da i nahasketa

parametroa ia bat deneko kasuetan, hau da zabaleraren kontribuzio handiena

Lorentziarra denean . Uhin luzera A-tan eta zabalera radianetan eman behar

dira .

3.2.1 .2 . Neutroiak

Eskuragarri dauden difrakzio-metodo desberdinen artean, neutroiak

besteek ez daukaten propietate berezia daukate : momentu magnetikoa
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daukate eta beraz solido baten orden magnetikoarekiko sentikorrak dira . Hau

dela eta, X izpien eta neutroien arteko desberdintasun garrantzitsuena

neutroiek nukleoarekin interakzionatzen dutela eta X izpiek berriz dentsitate

elektronikoarekin . Propietate hauei ezker, neutroiak solidoen egitura

magnetikoa aztertzeko tresna baliagarria dira .

Neutroiak erreaktore nuklear batean fisio-erreakzioen bidez edo

metalezko itu bat energia altuko protoiekin irradiatuz lor daitezke

(spallation) . Erreaktoreek espektro jarraia sortarazten dute eta

monokromadoreak behar dira energia konkretu bat aukeratzeko .

Neurketak ILL-en (Institute Laue Langevin, Grenoble (Frantzia)) egin

ditugu, bereizmen aldakorreko intentsitate altuko bi ardatzeko difraktometro

batean (D20). Difraktometro honek azalera handiko eta posizioarekiko

sentikorra den (large-area linear curved position-sensitive detector, PSD)

detektorea dauka eta uhin-luzeren tarte handian lan egiten du. D20 datu biltze

azkarretarako, hau da, denborarekiko hauts difrakzioa edo testuraren

neurketetan, edo doitasun handiko intentsitatea behar duten difrakzio

esperimentuetarako, adibidez : sistema desordenatuen azterketerako erabil

daiteke . D20 elektronika konplexu eta kontu kopuru altuko (50 KHz/cell)

data jasotzeko prestatuta dago . Gailu honekin pertubazio ziklikoen (tentsio

mekanikoak, eremu magnetikoak . . .) aurrean laginek daukaten erantzun

mikroskopikoa neur daiteke .

Neurketak egiteko 1 .3 A-ko uhin-luzera aukeratu genuen, ondoren

Fe7oA130 as-crushed lagina banadiozko hodi batean sartu eta 0 .119 mbar-ko

hutsa egin zen, tenperaturaren igoerarekin batera lagina oxidatu ez zedin .

Horrelako baldintzetan hurrengo in-situ neurketak egin genituen : hiru

beroketa aplikatu genizkion launari, lehenengo 24 °C-tik 600 °C-ra 1 °/min

abiadurarekin berotu genuen; gero 69 °C-ra hozteko (1/6 °/s abiadurarekin) .
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Bigarren beroketa eta hirugarrena berdin egin ziren 69 °C-tik 600 °C-ra

2 °/min-ko abiadurarekin eta hozketa 1/6 °/s abiadurarekin .

3.2.1 .2 .1 . Doiketa

Neutroien difraktogramak aztertzeko X-izpietan erabilitako metodo

berdinak erabiliko ditugu . Alde batetik Fullprof kodea erabili dugu

difraktograma bakoitzetik fase kopurua eta gelaska paramétroa kalkulatzeko .

X-izpietan bakarrik gelaska parametroa atera dugu eta beraz erabilitako

errefinamendu parametroak gutxiago izan dira . Kasu honetan gailurren itxura

eta zabalerak ondo birfindu ditugu . Birfinketa hauetan gailurren itxurarako

berriro ere Pseudo-Voigt erabili dugu eta zabalera doitzeko :

FWHM2 = Utag2 B + VtagO + W+ X + YtagB
cos B

U, W, W, X eta Y bereizmen parametroak dira .

Azkenik, birfinketa egiteko erabilitako parametroak hurrengoak dira :

zabalerari dagozkion U, W eta V bereizmen parametroak, gelaska

parametroa, parametro termikoa, zeroaren desplazamendua eta eskala .

Laginaren egoeraren arabera batzutan fase bat edo beste batzutan bi fase

erabili ditugu, kasu honetan W, gelaska parametroa, parametro termikoa eta

eskala fase bakoitzerako birfindu dira .

Neutroien kasuan ere orden parametroa kalkulatu dugu horretarako

erlazio berri hauek erabili ditugu :

S200=1 .651 120

	

S111=0.83 1"`

	

(3.11)
I400

	

I444
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Gailurren zabalerak ere X-izpietan azaldutako era berean aztertu ditugu,

oraingoan Si02 patroi lagina erabiliko dugularik .

3 .2 .2 . Analisi termikoen bidezko neurketak

Analisi termikoak materialen jokaera termikoa aztertzeko erabiltzen

diren teknikak dira . Material bat berotu edo hozten dugunean bere egitura

eta konposaketa kimikoa aldaketak jasotzen dituzte, adibidez fusioa, urtzea,

kristalizazioa, oxidazioa, deskonposaketa, erreakzioak, trantsizioak

hedapenak edo sinterizazioa . Transformazio desberdin hauek neurtu ahal

izateko parametro desberdinen tenperaturarekiko joera aztertzen da . Hemen

erabilitako teknika, analisi termiko diferentziala (differential thermal

analysis, hemendik aurrera DTA) da, teknika honetan lagina eta erreferentzi

inerte baten arteko tenperatura aldaketa neurtzen da, biek tratamendu

termiko berdinak jasotzen dituztenean. Beste teknika antzerako bat ekortze

kalorimetria diferentziala (differential scanning calorimetry, DSC) da . Hau

bi laginak (lagina eta erreferentzia) tenperatura berdinean mantentzeko

behar den energian oinarritzen da .

DTAn lagina eta erreferentziaren arteko tenperatura diferentzia

denborarekiko neurtzen da, beste informazio baliagarrien artean, laginaren

termodinamikari buruzko edo erreakzioen zinetikari buruzko informazio

eman dezakeelarik. Teknika honetan, beraz, lagina berotzen dugu abiadura

finko batekin erabakitako tenperatura bateraino, eta materialak

erreferentziarekiko igortzen duen energia (prozesu exotermikoa) edo

xurgatzen duena (endotermikoa) neurtzen da.
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Teknika honetan termopareak boltimetro batetara konektatuta daude .

Termopare bat erreferentziari lotuta egongo da eta bestea laginera .

Tenperatura igotzen den heinean laginak fase aldaketaren bat jasotzen badu

boltimetroan ikusi ahal izango da . Hau gertatzen da erreferentzia sisteman

emandako beroa tenperatura igotzeko erabiliko delako, baina laginean

tenperatura ez da aldatuko bero hori fase trantsiziorako erabiltzen delako .

Laginak transformazio bat jasaten duenean energia xurga (prozesu

endotermikoa) edo igor dezake (prozesu exotermikoa) eta DTA ikusiko

dugun emaitza bero-fluxuaren gailur bat izango da .

Lagina arrago batean jartzen da, honek itxura egokia dauka termoparean

ondo finkatu dadin . Arragoa Pyrex, silize, nikel edo platinoz eginda egon

daiteke, hauek aztertu nahi dugun laginaren eta erabili nahi den tenperatura

tartearen arabera aukeratuko dira .

Lan honetan DTA (SETARAM) gailua erabili da, berotze-abiadura

desberdinak (5 K/min - 20 K/min.) erabili direlarik . Entalpia lortzeko

lehenengo pausua hondoa kentzea da, hau egiteko neurketa bakoitzaren

aurretik baldintza berdineko neurketa bat egin genuen baina arragoa hustuta

zegoelarik. Ondore, entalpia lortzeko ekortzean lortutako gailurra integratu

genuen, gailurrak integratzeko Setsoft (Copyright 1994-1999, Setaram-

France) data prozesatzeko modulua erabili dugu; gailurren hertzetako bi

puntu aukeratu eta azalera lortzen da . Metodo honekin azalera kalkulatzeko

egindako errorea % 7koa da.
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3.2.3 . Neurketa magnetikoak

3.2.3.1. Faraday magnetometroa
Faraday magnetometroa momentu magnetikoak detektatzeko erabiltzen

den dispositiboa da, eremu inhomogeneoa eragiten duten bi harilen artean

kokaturiko laginaren gainean egiten den indarra neurtuz lortzen da momentu

magnetikoa. Indarra balantza analitiko baten bidez neur daiteke (balantza

hauen bereizmena 10.2 mg-koa edo hobeagoa izan daitekeelarik), neurketak

egiteko beraz lagina balantza honetan kokatzen da. Lagina aplikatutako

eremuaren gradientea ezaguna den eskualdean badago, orduan balantzak

neurtuko duen indarra momentu magnetikoaren proportzionala izango da eta

kalibrazio-konstateak kontutan hartuz bere balioa kalkulatu ahal izango da .

Lagina kuartzozko kapsula batean jartzen da eta barra baten hertzean

kokatzen da, barra hau balantzarekin konektatuta dago . Gero, lagina

kuartzoko kapsulan bi harilen artean dagoen labean ezartzen da . Metodo

honen abantailetariko bat erabiltzen den lagin kantitate txikia da .
Balantza

Termoparea

3.2.2. Irudia. Faraday magnetometroa

99

3 . Atala. Lan esperimentala



3.2. Neurketa esperimentalak

Lan honetan erabili dugun Faraday magnetometroa Manics DSM-8

sistema bat da, aplika daitekeen eremurik altuena 1 .8 Tkoa da eta 4 K-tik

1000 K-ko tenperatura tartean funtziona dezake . Tenperaturarekiko

imanazioaren kurbak ,M(T), egiteko erabili dugun tenperatura tartea

300 K-tik 900 K-rakoa izan da eta aplikatutako eremua 0.15 T . Eremu

altuetako sentikortasuna % 1 da . Gailu honetan aurkitutako arazo bat

berotze abiadura ezin kontrolatzea izan da .

3.2.3.2 . SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)

SQUID magnetometroa (Superconducting Quantum Interference

Device) material desberdinen momentu magnetikoa neurtzeko oso gailu

sentikorra da . Bi irekidura txiki (Josephson junturak) dituen eraztun

supereroale batez osatuta dago (ikus 3 .2 .3 irudia) .

Eraztun supereroalea
Irekidurak

3.2.3. Irudia. Bi irekidura dituen eraztun supereroalea .

Eraztuna supereroalea eta jarraia denean, hau da, irekidurik gabea,

elektroiek bidaiatzen dute erresistentziarik jaso gabe . Irekiduretan zehar

elektroiek tunel efektuaren bidez bidaiatuko dute . Korrontea irekiduren

tamainaren araberakoa izango da, irekidura osatuta dagoen materialen
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Eraztun induktiboa

3.2.5. Irudia. SQUID magnetometroaren adierazpen arrunta .

3 . Atala. Lan esperimentala

araberakoa eta garrantzitsuena bertatik pasatzen den eremu magnetikoaren

araberakoa izango da .

SQUIDa trantsistore baten moduan dabil, hau da korronte txiki bat

askoz handiagoa den korronte batean bihurtzen du . SQUID, beraz, eremu

magnetikoan ematen diren aldaketa txikiak korronte elektriko handitan

(neurgarriak) bihurtzen ditu . Nahiz eta kanpo eremua oso handia izan,

SQUIDak hau egiteko gai da .

SQUIDak zuzenean eraztunaren barnean sartutako laginaren

suszeptibilitatea neur dezake (ikus 3 .2.4 irudia) :

3.2.4. Irudia. Zuzenean SQUID-aren barnean kokatutako lagina .

Baina posizio hau ez da oso praktikoa, eraztunaren tamaina oso txikia

delako . Modu praktikoago bat lagina eta SQUIDa eraztun induktibo eta haril

baten bidez konektatzea litzateke (ikus 3 .2.5 irudia) :

Lagina

1 0 1

Harila



3.2. Neurketa esperimentalak

Hau da SQUID magnetometroaren konfigurazio arruntena . Kasu

honetan laginaren tamaina eraztun induktiboaren araberakoa izango da .

SQUID magnetometroak iman supereroalea erabiltzen du kanpo eremua

aplikatzeko eta gailua kalibratzen da SQUIDetik pasatzen den korrontea eta

laginaren suszeptibilitatearen arteko erlazioa jakiteko .

Magnetometro honek Faraday magnetometroarekjn konparatuta

abantaila handia dauka, oso eremu egonkor eta txikiak sortzen ditu eta oso

errore txikia dauka (% 0.1) .

Lan honetan MPMS (SQUID) magnetometroa erabili dugu tenperatura

desberdinetan (10 K-tik 350 K-ra), aplikatutako eremu altuena 7 Teslakoa

izan da. Magnetometro honekin lortutako histeresi-zikloak aztertzeko Profit

programa erabili dugu (ikus 4 Atala) .

Gainera eremurik gabeko hozketa (zero field-cooling) eta eremupeko

hozketa (field-cooling) (ZFC-FC) motatako neurketak egin ditugu (ikus 5

Atala) .

3.2.3 .3 . Móssbauer espektroskopia

Mússbauer efektua nukleo batek y izpi bat xurgatzean datza, prozesu

horretan nukleoaren atzerapena gertatu gabe eta beraz horrek dakarren

energia galerarik egon gabe . Fotoiak oso energia-espektru estua dauka eta

beraz, hau energia-diferentzia txikiak bereizteko erabilia izan daiteke,

horrela nukleoa eta inguruko elektroien arteko elkarrekintza efektuak ikastea

posiblea delarik, efektu hau aurkitu aurretik elkarrekintza hauek

arbuiagarritzat hartzen ziren .

y izpiaren zabalera hain estua eta kanpo baldintzen aurrean MSssbauer

efektuak daukan sentikortasuna handia kontutan hartuz, efektu hau

espektroskopian erabiltzeko oso aproposa da. . Oinarrizko egoera eta egoera

1 02



0

Abiadura (mmls)

3.2.6. Irudia. Igorlea eta zurgatzailea baldintza berdinetan daudenean jaso daitekeen

1~I6ssbauer espektro sinpleena .
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kitzikatuen arteko trantsizio-energia nukleoaren ingurune elektronikoaren

menpekoa da . Badakigu M issbauer efektuaren ondorioz igorritako y izpiak

oso energia puntuala izango dutela ; beraz nukleoa eta inguruko elektroien

elkarrekintza hiperfinoen ondorioz trantsizio-energian ematen diren oso

aldaketa txikiak ere aztertuak izan daitezke .

Iturri erradioaktiboen nukleoak kristal batean txertatzen dira, horrela

nukleoaren atzerapena ekiditzen da, eta beraz, Móssbauer efektua lortzen da .

Iturriak igorritako y izpiek zurgatzailea zeharkatzen dute eta parte bat

xurgatua izango da. Xurgapen maximoa trantsizio-energia bai igorlean eta

bai zurgatzailean berdinak direnean lortzen da . Beraz, xurgapen maximoa

lor daiteke iturriaren trantsizio-energia handituz edo txikituz zurgatzailearen

energia trantsizioa lortu arte . Hau lortzeko normalean iturria aurrera eta

atzera mugituz lortzen da, horrela lehenengo ordeneko D ôppler efektu

erlatibistaren ondorioz y izpien energiaren desplazamendu bat lortzen da .

Iturriaren higidura oszilakorra bada energiaren ekortze bat lortuko da,

ateratako grafikoa fotoien kontu zenbakia abiadurarekiko izango da, honek

gailur sakon eta estuak erakutsiko ditu erresonantzia gertatzen denean .

3LCQOY
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3.2. Neurketa esperimentalak

Erresonantzia gertatuko da izpi sorta oinarrizko egoera eta kitzikatutako

lehenengo egoeraren trantsizio energiarekin bat datorrenean. Kasu honetan

laginak xurgapen handiagoa eragingo du eta beraz kontu gutxiago agertuko

dira espektroan eta 3 .2 .6 irudian ikusten den antzerako espektro bat lortuko

dugu.

Espektro hau faktore desberdinengatik aida daiteke, adibidez,

tenperatura eta elkarrekintza hiperfinoengatik; azkeneko hauek

desplazamendu isomerikoa, banaketa kuadrupolarra eta banaketa

magnetikoak izan daitezke. Lortutako espektroetatik informazio gehiago

ateratzeko garrantzitsua da elkarrekintza bakoitzaren iturria zein den jakitea.

Hurrengo lerroetan elkarrekintzen deskribapen txiki bat egin eta espektro

esperimentalean daukaten eragina aztertuko dugu .

3.2.3.3.1. Desplazamendu isomerikoa
Desplazamendu isomerikoa igorlea eta zurgatzaileen atomoen

nukleoetan dagoen dentsitate elektronikoaren diferentziagatik ematen da .

Dentsitatean ematen den aldaketa honek Môssbauerraren trantsizio-energia

aldatu egiten du, eta ondorioz, Môssbauer espektrua desplazatzen da (ikus

3 .2.7 (a) irudia). Hurrengo formulak desplazamenduaren adierazpen ez-

erlatibista ematen digu :

8=
/ Ze'R'c \

5soE
Y /

•

	

[pa (0) - PS (0 )] • [ R
(3 .12)

Z zenbaki atomikoa da, e karga elektronikoa, R nukleoaren erradio

efektiboa, c argiaren abiadura da, E,, M issbauer-raren y izpiaren energia da,
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3. Atala . Lan esperimentala

p,(0) eta pa(O) iturriaren eta laginaren nukleoen elektroien dentsitatea

nukleoanadierazten dute hurrenez hurren eta AR = Rkirzikaiura - Roinarrizko da .

Desplazamendu isomerikoa espektroa doituz lor daiteke eta karga

ionikoko egoera desberdinak bereizteko erabil daiteke . Hau ioi desberdinek

egitura elektroniko desberdinak daukatelako gertatzen da. S orbitalak dira

nukleoaren dentsitate elektronikoan ekarpenak dakartzaten elektroiak eta

hauek dira, beraz, desplazamendu isomerikoa ematen dutenak .

3.2.3.3.2. Kontribuzio kuadrupolarra

Aztertzen gauden nukleoaren karga banaketa esferikoa ez denean,

orduan ioiak momentu kuadrupolar elektronikoa izango du . Momentu hau

kargaren banaketa asimetriko batekin interakzionatuko du eta honek maila

nuklearren banaketa bat, A, eragingo du. 3 .2.7 (b) irudian ikus daitekeen

bezala eremu elektrikoaren gradienteak ez du spin-aren oinarrizko mailan ez

du aldaketarik induzitzen m hau da, nukleoaren spinaren zenbaki kuantikoa

1=1/2 denean orduan banaketa kuadrupolarra 0 da, baina zenbaki kuantikoa

1=3/2 denean maila bitan banatzen da mi=1/2 eta ml=3/2 (honen adibidetzat
57Fe har daiteke). Egoera edo isotope bakoitzerako momentu kuadrupolarra

finkatuta dagoenez, propietate hau, konfigurazio elektronikoa aztertzeko

erabili daiteke .

Elkarrekintza hau espektroaren doiketa bideratzeko erabil daiteke .

Eremu elektrikoaren gradientearen osagai nabariena V,, da :

V,Z = 1 ~ q;r-3 (3 cos2 Oi - i)

	

(3.13)
47rs o
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3.2 . Neurketa esperimentalak

Eta banaketa kuadrupolarrarekin hurrengo formularen bidez erlaziona

daiteke :

1

312

	

/

o
v (mmls)

112

	

01

	

(a) Isomeriko

0 = eQV2Z

	

(3 .14)

Banaketa kuadrupolarraren angeluarekiko menpekotasuna aztertu nahi

den egituraren spin-en orientazioa kalkulatzeko erabil daiteke .

1 06

o
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(b) Isomeriko + kuadrupolarra

MI

± 3/2

± 1/2

± 1/2

3.2.7. Irudia. Desplazamenduaren isomeriko eta banaketa kuadrupolarraren efektuak

Móssbauer espektruan .

Esan dugunez, banaketa kuadrupolarra nukleo erresonantearen inguruko

egitura kristalinoaren menpekotasun handia dauka . Adibidez gure laginaren

kasuan, zeinak gorputzean zentraturiko egitura kubikoa (BCC) daukan,

banaketa kuadrupolarraren balio 0-ren ingurukoa izan beharko luke, nukleo

erresonanteen ingurunea simetrikoa delako .
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3 . Atala . Lan esperimentala

3.2.3.3.3 . Kontribuzio magnetikoa

Nukleoa eremu magnetiko batean jartzen badugu, nukleoaren momentu

magnetikoak eremuarekin elkarrekintza dipolarra izango du . Elkarrekintza

honek momentu angeluarraren zenbaki kuantikoa 1>0 eta 21+1 daukaten

nukleoen energia-mailen endekapena areagotzen du. Adibidez, 57Fe-ren

oinarrizko rnaila 1=1/2 bitan banatzen da eta 1=3/2 egoera kitzikatua lautan

banatzen da . Hautapen-erregelak (Ami=0, ±1) se¡ trantsizio posible ematen

ditu (ikus 3 .2.8 irudia) .

1/2

3.2.8. Irudia. Banaketa magnetikoak 1Vkissbauer espektroan sortzen

1 07

duen efektua .

Mi

+312

+112
i

	

-112

'312

	

.11

	

-3/2

-1/2

+112

Banaketa aplikatutako momentu magnetikoaren zuzen pr portzionala da

eta beraz, Môssbauer teknikak hau neurtzeko metodoa ematen digu .

Sistemak nabaritzen duen eremua, aplikatutakoa eta eremu hiperfinoen

arteko konbinaketa bat da, azken hau atomo bakoitzaren elektroien spin ez

m
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3.2. Neurketa esperimentalak

parekatuak bakarrik sortarazten dute . Elektroien spin guztiak parekatuta

badaude, orduan ikusiko den banaketa aplikatuta eremuarena izango da .

Esperimentalki ikus daiteke Mdssbauer nukleoaren inguruan dagoen

atomo magnetiko bat beste atomo ez magnetiko batekin ordezkatzen

dugunean eremu hiperfinoaren txikipen bat ematen dela. . Gure laginaren

kasuan Fe atomo bat 8 Fe atomoz inguratuta dagoenean lortuko dugun

eremu hiperfinoa burdin hutsak (BCC) lortuko duenaren berdina izatea

espero dugu, aldiz, Fe atomoak gero eta Fe gutxiago dituenean bere

ingurune hurbilean bere eremu hiperfinoa gero eta txikiagoa izango da.

Gainera, ikusi dugunez, eremu hiperfinoan aldaketak dakartzan faktore

bakarra ez da egitura, atomoen arteko distantziak ere Mdssbauer nukleoetan

eragina izango du .

Mdssbauer espektroskopia gai oso desberdinetan erabiltzen da eta

fisikaren arlo askotan, hala nola, erlatibitate orokorrean, gainazalen

azterketan, materia kondentsatuan eta fisika nuklearrean . Bere aplikazio

zabalak espektroaren bereizmen handiak eta esperimentuen sinpletasunak

ematen digute .

Lan honetan tenperatura desberdinetan egindako Mdssbauer espektroak

erakutsiko ditugu; neurketak 57Co-Rh iturriko ohiko espektrometro eta

transmisio-geometria erabiliz egin dira .

3.2.3.3.4. Doiketa

Doiketak burdin atomoen inguruneari buruzko informazio baliagarria

emango digu. Solido kristalino batean, atomoak posizio desberdinetan koka

daitezke eta ondorioz atomo bakoitzaren ingurunea aldatzen da . Kasu

honetan burdin atomo bakoitzak espektro desberdina emango du eta
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(r)n (1- X)m-nn! m-n)!
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Al edo Fe

3. Atala . Lan esperimentala

lortutako amaierako espektroa burdin ez baliokide bakoitzak ematen duen

espektroen batura izango da . Honek zailtasunak ematen ditu espektroak

interpretatzerakoan eta ezinbestekoa da laginaren egiturei buruzko

informazioa edukitzea espektroen analisiak egin aurretik. Lan honetan

aztertuko dugun lagina bereziki hiru egitura hauek ditu : A2 (Im-3m), B2

(Pm-3m) eta D03 (Fm-3m). Egitura bakoitzean Fe atomo batek bere

inguruan i (i=1 etik 8ra) atomo izateko aukera desberdina da eta espektro

hauek doitzeko probabilitate hauek jakitea garrantzitsua izan daiteke .

Solido batean atomoen zorizko banaketaren kasuan probabilitatea

horrela adierazten da :

m atomo bakoitzak ingurunean dauzkan atomo guztiak dira ; n mota

konkretu bateko (i) auzokoen kopurua eta x i-ren kontzentrazioa da .

Esan dugun moduan, A2 egitura soluzio solido bat da, eta beraz, Fe eta

Al atomoak zorizko eran banatuta daude BCC gelaskan ; Fe7oA13o

konposaketarako : m= 8,,u--0 .7 .

3.2.9. Irudia. A2 egituraren deskribapena Fe70A13o konposaketarako .

(3 .15)



3.2 . Neurketa esperimentalak

Bera, egitura honetan Fe atomo batek bere inguruan n atomoz inguratuta

egoteko probabilitatea hauxe izango da :

P(An) =	
8!	(X)II (1-x)(R-n) (3 .16)

n!(8-n)!

Emaitzak 3 .2 .3 taulan idatzi ditugu .

B2 egitura Fe atomoak okupa ditzaketen bi posizio nagusi daude (ikus

3 .2.10 irudia) :

a) D posizioa beti 8 Fe atomoz inguratuta egongo dena .

70% Fe

	

50% Fe - A position D

20% Fe - D position o
30% Al

	

30% Al - D position o

3.2.10. Irudia. B2 egituraren deskribapéna Fe7oAl3o konposaketarako .

b) A posizioa : non Fe atomo bat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8 Fe atomoz

inguratuta egoteko probabilitate desberdinak egongo diren, hurrengo

formalaren bideaz lor daitezkeelarik :

P(8, m,0.4) = m! (8! m) (0 .4) m (1- 0.4)s-m

	

(3 .17)

kasu honetan m Otik 8rako balioak hartzen ditu . 3 .2 .3 taulan lortutako

probabilitateak jarri ditugu.

D03 egituran Fe atomoak egoteko bi posizio daude . 3.2 .11 irudia Fe-

ren posizioak bi kolore desberdinekin adierazi eta azpigelaska bakoitzean
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3 . Atala. Lan esperimentala

elementu bakoitzaren frakzioa adierazi dugu . Fe atomo batek n Fe burdin

atomoz inguratuta egoteko probabilitatea 3 .2 .3 taulan idatzi dugu .

3.2.11 . Irudia. D03 egituraren deskribapena Fe 70A130 konposaketarako (ikus testua) .

1 1 1

3.2.3. Taula. A2, B2 eta D03 egituretan Fe atomo batek n Fe auzoko hurbilez

inguratuta egoteko probabilitateak

Espektroen doiketarako NORMOS programa [Bra 83] erabili da,

programa honek doiketak azpiespektro diskretuen bidez edota

azpiespektroen banaketen bidez egiteko aukera ematen du . Hurrengo

ataletan egindako doiketa bakoitzaren informazio zehatzagoa ematen da .

Posizioa A2 D03 B2

A(O) 0.000065 0.0000131 0.012

A(1) 0.00122 0.000687 0 .064

A(2) 0.01 0.01547 0 .1493

A(3) 0 .04 0.1444 0.199

A(4) 0 .136 0.5061 0.1659

A(5) 0.2541 0.00309 0.02857

A(6) 0.2965 0.02737 0.00562

A(7) 0.19765 0.10957 0.000467

A(8) edo D(8) 0.0576 0.18997 0 .4

70% Fe % 46.67 Fe A posizioa o

23 .33 Fe D posizioa

30% Al % 25 Al D" posizioa o

1 .67 Al D posizioetan

3 .3 Al A posizioa o
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4 . Atala. Fe7oAl 30 aleazio ordenatuaren
ezaugarritze magnetikoa

4 Atala. Fe70AI 30 aleazio ordenatuaren ezaugarritze

magnetikoa

4.1 . Sarrera

Fe7oA130 aleazioetan tenperaturaren handipenarekin batera seinale

magnetikoaren handipen interesgarria ematen da . Autore gehienek

miktomagnetismo izenarekin ezagutzen den fenomenoarekin lotzen zuten

magnetismoaren jokaera berezi hau ; hasieran miktomagnetismoa irizpen

luzeko orden atomikoa ez zuten aleazioekin lotzen zen [Bec 71, Per 70, Shu

76] . Gaur egun ordea, prozesu miktomagnetikoak spin-glass edo re-entrant

spin-glass prozesuekin erlazionaturik daudela ezaguna da .

Azkeneko hamar urteetan nanoegituren magnetismoari buruzko

ikasketek eta fase anitzeko sistema magnetikoen ikasketek oso aurrerapen

handiak jasan dituzte . Partikularki aleazio nanokristalino magnetikoak, hau

da, matrize amorfo baten barruan sarturiko aleazio magnetiko

nanokristalinoak garrantzia handia izan dute. Fe70A130 aleazioaren fase-

anitzeko egitura magnetikoa aleazio magnetiko nanokristalinoak daukan

jokaera gogora ekartzen digu, horregatik interesgarria iruditu zaigu bi
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4.1 . Sarrera

egitura hauen magnetismoarekin erlazionatuta dauden mekanismo fisikoen

arteko konparaketa bat egitea, konparaketa honek aztertzen ari garen

sistemaren jokaerari buruzko informazioa eman diezagukeelako .

Atal honetan Fe70A130 sistema ordenatuaren ikasketa bat egingo dugu,

sistema honek esperimentalki erakusten duen magnetismoarekiko jokaera

berezia ulertzeko asmoz . Hasiera batean lortutako datu esperimentalak

deskribatuko ditugu, ondoren sisteman agertzen diren fase magnetikoen

elkarrekintza posibleak aztertuko ditugu eta beraien tenperaturarekiko

jokaeraren aldaketa . Fe70A130 lagin ordenatuaren egoera desberdinak eta

dagoeneko aztertu diren fase anitzeko sistemak konparatuko ditugu .

Ikasketa hauetan oinarrituta eredu mikroskopiko bat garatuko dugu jokaera

magnetikoaren beste ikuspuntu berri bat emango diguna.

Azpiatal honetan fenomeno honi buruz dauden lan batzuen

deskribapena egingo dugu; azalpen gehienak 4.1 irudian oinarritzen dira ;

irudi hau SQUID magnetometroarekin lortu dugu baina beste autoreak lan

desberdinetan aurkitutako emaitzen oso antzerakoa da [Mit 92 ; Shu 76] . Lan

desberdinetan egindako emaitzak konparatu ahal izateko, guk ere lan

horietan erabilitako ikur berdinak erabiliko ditugu .

70 .eko hamarkadan Fe70A130 aleazioetan egin ziren ikasketak

magnetismoaren tokian-tokiko joeran oinarritu ziren . 90 K (4 .1 irudian Tf)

azpitik Fe70A130 lagin ordenatuak portaera miktomagnetikoa zeukan edo

beste hitz batzuetan spinen orientazioaren izozketa kolektiboa . Horrela

magnetismoaren tokian-tokiko joera azal zitekeen. Geroago publikatutako

lanen [Sri 67 ; Brs 75 ; Cab 77] helburu garrantzitsuenetarikoa berriro ere

magnetismoaren tokian-tokiko jokaera izan zen .

Srinivasan et al.ek [Sri 67] magnetismoaren tokian-tokiko jokaera

azaltzeko oso onartua izan zen proposamena egin zuen, geroago Besnus et

1 14
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al.ek [Bes 75] eta Cable et al .ek [Cab 77] eguneratu zutelarik . Lan hauetan

neutroiekin egindako esperimentuetan eta esperimentu magnetikoetan

oinarrituz magnetismoa tokian tokiko ingurunearekin erlazionatuta zegoela

proposatu zuten (tokian-tokiko ingurunearen eredua) eta bi Fe atomo mota

desberdindu zituzten, magnetikoak ziren Fe atomoak (4 Fe atomo edo

gehiagoz inguratuta zeuden atomoak) eta Fe atomo paramagnetikoak (4 Fe

atomo baino gutxiagoz inguratuta daudenak) ; eredu hau Fe atomo bakoitzari

momentu magnetiko egokia ezartzean zetzan. Eredu hau oso arrakastatsua

izan zen, zenbait efektu kualitatibo eta kuantitatiboki azal zitzakeelako, hala

nola Al kontzentrazioa handitzean seinale magnetikoaren txikipena;

Môssbauer espektroan batera agertzen ziren ekarpen para eta

ferromagnetikoak eta laginean kluster ferromagnetikoen agerpena .

Ereduaren arabera kluster ferromagnetikoak ausoko hurbiltzat 4 Fe edo

gehiagoz inguratuta dauden eskualdeak dira, hau da Fe magnetikoengatik

osatutako eskualdeak . Fe7oA130 laginen zero field cooling-field cooling

(ZFC-FC) eta kurba horietan agertzen diren trantsizio magnetikoak (ikus 4.1

irudia) tenperaturaren aldaketaren ondorioz laginaren eskualde

ferromagnetiko eta paramagnetikoen arteko elkarrekintza desberdinen

ondorioz azaldu zituzten zorizko eremuen existentzia dela eta

Hala ere, eredu hau onartzeak ferromagnetikoa estatikoa duen eredua

onartzen dugula esan nahi du . suposatzen du, eta hau neurketa magnetiko

gehienak adierazten digutenaren aurka doa. Hasieratik aipatu dugun seinale

magnetikoaren tenperaturarekiko handipena ezin da eredu sinple honekin

azaldu. Cable et al.ek [Cab 77] eredu hau proposatu zuten artikulu berean

neutroien bidezko sakabanaketa difusoaren bidez ZFC-FC kurban (ikus 4.1

irudia) agertzen den tarte osorako kluster ferromagnetikoak zeudela frogatu

zuten eta gainera kluster ferromagnetiko hauen tamaina tenperaturarekin



4.1 . Sarrera

handiagotzen zela; beraz badirudi fase ferromagnetikoak tenperaturarekin

aldaketa dinamikoak jasaten dituela , baina aurreko eredu estatikoarekin

ezin ditugu fenomeno hauek azaldu .

D03 egitura daukan Fe3A1 aleazio estekiometrikoan, Fe atomoak

bakarrik bi posizio desberdin izan ditzakete . A posizio atomikoa bakarrik Fe

atomoz osotuta dago eta 4 Fe eta 4 Al atomo auzoko hurbiltzat . D posizio

atomikoa berriz, Fe eta Al atomoz osotuta dago eta auzoko hurbiltzat 8 Fe

atomo ditu . Al-ren kontzentrazioa % 25 baino handiagoa denean soberako

Al atomoak D posizioetako Fe atomoak ordezkatzen dituzte eta honek,

dagoeneko 3 Atalean azaldu dugun moduan, adierazten digu D posizio

atomikoen 8 posiziotik 4 Al atomoz beteta egongo direla betei eta

gainontzeko 4ak Fe atomoen % 93 .34 izango dute. Tokian tokiko

ingurunearen teoriaren arabera Fe atomo magnetikoak 4 Fe edo gehiagoz

inguratuta dauden atomoak dira . Poisson-en banaketa binomiala erabiliz,

(ikus 3 Atala) baldintza hori betetzen duten atomoak aurkitzeko

probabilitatea kalkula dezakegu . D03 gelaskan eta Fe70A130 konposaketarako

atomo magnetiko bat (inguruan 4 Fe atomo edo gehiago dituen atomo bat

eta bere ingurunekoak) aurkitzeko probabilitatea beraz % 0.61koa da . Cable

et al.ek [Cable 77] kluster magnetikoen tamaina - 25 A ingurukoa zela

behatu zuten, gainera X izpiekin lortutako gelaska parametroaren balioa

kontutan hartuta, mota honetako atomoen kopurua - 100 ingurukoa izan

beharko luke eta beraz estatistikoki ia ezinezkoa da lagin hauetan dauden

klusterrak bakarrik Fe atomoen batzeagatik sortuak izatea, 100 Fe atomo

elkarrekin egoteko probabilitatea oso txikia delako .

Dena den ezin dugu ukatu magnetismoaren tokian-tokiko joera

existitzen denik . Hau esperimentalki ezezik teorikoki [Bog 98] ere frogatu

delako. Lagin hauetan dagoen magnetismoaren iturria atomo hauen

1 1 6
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baturagatik izan daiteke, baina honek ez du kluster ferromagnetikoen

existentzia azaltzen . Beraz, existentziaren eta klusterren tamaina aldaketaren

edozein azalpenak mekanismo magnetikoetan oinarrituta egon behar du;

geroago sakonki aztertuko dugun moduan .

4.2. Neurketa esperimentalak

4.2 .1 . SQUID magnetometroa

Zero field cooling-field cooling (ZFC-FC) kurbak lortzeko (ikus 3Atala)

SQUID magnetometroa erabili genuen 0.005 T-ko eremupean . 4.1 irudian

lortutako kurbak irudikatu ditugu eta bertan trantsizio tenperaturak ere

adierazi ditugu : Tf (- 90 K) eta Tc'"v (- 180 K) . Zenbait autorek

[Shu 76 ;Mon 83 ; Mit 92] . kurba antzerakoak lortu dituztela aipagarria da .

Tcinv
0 .005 T

	1	i	1	1	i	i	i	

50 100 150 200 250 300 350 400
T(K)

4.1 Irudia . 0.005 T eremupean egindako zero field cooling field cooling kurbak
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4.2. Neurketa esperimentalak

Tenperatura hauek hiru tarte desberdinen mugak adierazten dizkigute .

Lehenengoa tenperatura baxuenetatik - 90 K (Tf) ingurura doa; eskualde

hau lagina eremuarekin edo eremurik gabe hoztuta izan denean

tenperarekiko magnetismoaren joera desberdinak erakusten ditu. Bigarren

eskualdean Tjtik T,`' 'ra (- 180 K) doana magnetizazioak tenperatura

handitzean handipen bat jasaten du. Azkeneko eskualdean (T,' tik giro

tenperaturara doana) seinale magnetikoa ez da tenperaturarekin aldatzen .

Bestalde, SQUID magnetometroa erabiliz tenperatura desberdinetan

magnetizazio kurbak M(H) egin ditugu (ikus 4.2 irudia). Horretarako

lehenengo lagina desimanatu dugu, eremu baxuetan seinale magnetikoan

eremu koertzitiboak izan dezakeen efektuak ahalik eta gehien murrizteko

asmoz. Beraz, 4.2 irudian agertzen diren M(H) kurbak lehengo magnetizazio

kurbatzat har daitezke. Dagoeneko sarreran esan dugun moduan Fe70A130

lagin ordenatuaren ezaugarri nagusienetariko bat tenperaturarekiko

magnetizazioaren handipena da . Magnetizazioaren handipena aplikatzen den

eremuaren menpekotasun handia izanda ere, esan dezakegu lor daitekeen

magnetizaziorik altuena 150 K eta 200 K tartean dagoela esan dezakegu

(ikus 4.2 irudia) .

Kurba hauetako beste propietate garrantzitsu bat eremu altuko

eskualdean erakusten dituzten maldak dira . Magnetizazioak ez du saturazioa

lortzen ez ezta 7 T-ko eremua aplikatuta ere (ikus 4.2 eta 4 .4 irudiak), ginera

tenperaturarekin malda honen aldaketa ematen da, honek laginak

tenperaturarekin jokaera magnetikoan etengabeko aldaketak jasaten dituela

adierazten digu. Hau laginaren jokaera superparamagnetikoa daukala

pentsarazten digu .
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4.2.Irudia Tenperatura

desberdinetan egindako

imanazio kurbak. Barruan :

tenperatura baxuetako

jokaera.

4.3 Irudian tenperaturarekiko eremu altuetan magnetizazio kurben

maldaren aldaketa irudikatu dugu . Maldak kalkulatzeko 3 T-tik 7 T-rako

balioen doiketa lineala egin dugu . Irudi horretan argi eta garbi bi trantsizio

magnetiko ikus daitezke, baina aurretik ZFC-FC kurbetan ikusitako Tf

(- 90 K) trantsizioaren arrastorik ez dira ikusten. Ikusten den lehenengo

trantsizioa -50 K inguruan gertatzen da eta Ti,, izendatuko dugu (esan

beharra dago trantsizio hau ez dugula aurreko lanetan aurkitu) . Bigarren

trantsizioa 180 K inguruan agertzen da eta aurretik ikusitako TC `m

trantsizioarekin bat dator . Ti,, eta Tcinv tenperaturek 4.3 irudian hiru eskualde

mugatzen dituzte . Hiru eskualde hauetan eremu altuko magnetizazioak

daukan maldaren balioa tenperaturarekin txikitzen da, baina bigarren

eskualdean, Ti,,> (- 50 K) eta Tcinv (- 180 K) tartean, txikipen hau oso

nabaria den arren, lehenengo (Tsorarte) eta azken Tinvren azpitik)

1 1 9



4.2. Neurketa esperimentalak

eskualdeetan txikipena oso leuna da eta beraz maldaren balioa

tenperaturarekin ia konstantea dela esan dezakegu . Jokaera honek

tenperatura handitzean lagina egoera ferromagnetikoago batera jotzen duela

adierazten digu, egoera ferromagnetiko perfektu batean aplikatutako eremua

eremu anisotropikoa baino handiagoa denean seinale magnetiko saturatzen

dela jakina baita .

0

T inv
c

il

L
50

	

100

	

150

	

200

	

250

	

300
T (K)

4.3. Irudia. Magnetizazio kurben maldak. Balioak lortzeko magnetizazio

kurbaren 3T-tik 7T-ko tartea linealki doituz lortu ditugu.

Suszeptibilitateari dagokionez 4.2 irudiaren barruan 0 T-tik 0.1 T-ra

magnetizazio kurbak irudikatu ditugu tenperatura desberdinetan . Hasierako

suszeptibilitatearen tenperaturarekiko handipen jarraia ikus daiteke 200 K-

ko tenperatura lortu arte, hortik aurrera suszeptibilitatea konstante

mantentzen delarik . Hasierako suszeptibilitatearen handipenak anisotropia

txikitu dela ematen digu aditzera eta beraz lagina errazago magnetizatu

daitekeela .
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4.4. Irudia. Tenperatura desberdinetan neurtutako histeresi-zikloak

Gainera tenperatura desberdinetan histeresi-ziklo osoak ere egin ditugu .

(ikus 4 .4 irudia) . Lortutako emaitzak ikusita bi gauza aipatu nahi genituzke ;

aide batetik aurreko M(H) kurbetan ikusi dugun moduan eremu altuko
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4.2 . Neurketa esperimentalak

magnetizazio kurben tenperaturarekiko maldaren aldaketa, honek

tenperatura aldaketarekin laginak bere joera magnetikoan etengabeko

aldaketak jasaten dituela adierazten digu . Bestalde, tenperatura

desberdinetan lortzen diren eremu koertzitiboaren aldaketa oso nabaria da .

4.5 irudian 10 K, 25 K eta 100 K-tan eremu koertzitiboen konparaketa ikus

daiteke .

30

20

G
-10

-20
-0.05

4.2 .2 . Môssbauer espektroskopia

Magnetismoaren jokaera mikroskopikoari buruzko informazioa lortzeko

Fe7oAl30 lagin ordenatuaren Móssbauer espektroak atera ditugu temperatura

desberdinetan (ikus 4.6 eta 4 .7 irudiak). Azpiatal honetan lehenengo 77 K

eta 275 K tenperatura tarteko espektroak aztertuko ditugu (ikus 4 .6 irudia)

eta gero, 275 K-tik gora lortutako espektroak (ikus 4 .7 irudia) .

0

	

0.05
µo H(T)

4.5 Irudia . 10, 25 eta 100 K-etan eta -0 .1 to 0.1 T Cartean irudikatutako histeresi-
zikloak.
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4 .6 irudian lehenengo tarteko hiru espektro adierazi ditugu 77 K-etan

egindako espektroan batez ere ekarpen paramagnetikoa agertzen da; baina

erdian agertzen ekarpen paramagnetikoari gainezarrita oso gutxi definituta

dagoen ekarpen ferromagnetikoa agertzen da . Tenperatura hazten den

neurrian ekarpen ferromagnetikoaren garapen garbia ikusten da. Aldi berean

batez-besteko eremu hiperfinoaren handipen txiki bat nabari daiteke .

123

4.6. Irudia. 77, 150 eta

250 K-tan egindako

M5ssbauer espektruak

eta lortutako eremu

hiperfinoan banaketa.

77 K eta 275 K tenperatura tartean egindako espektroak itxura leuna

daukate eta ez da trantsizio nabaririk ikusten. 200 K-eko tenperaturan

ekarpen paramagnetikoaz aparte, horren inguruan bi gailurtxo agertzen dira

gutxi gora behera 1 mm/s eta -1 mm/s abiaduretan. Gailurtxo hauek

tenperatura handiagotuz doan neurrian gero eta nabariagoak dira eta

bigarren tenperatura tarteko espektro guztietan ageri dira, baina tenperatura

altuenean egindako espektroan ere (475 K) (ikus 4.7 irudia) eta beraz 510 K



4.2. Neurketa esperimenta/ak

tenperaturatik hurbil, hau da Curieren tenperaturatik hurbil . 275 K-tik gora,

aide ferromagnetikoaren ekarpenaren garapena ere ikus daiteke, baina

aurreko tenperatura tartean ez bezala hemen tenperaturarekin ekarpen

ferromagnetikoa txikiagotzen da .

Informazio kuantitatiboa lortzeko NORMOS programa [Bra 83] erabili

dugu espektroak doitzeko. Esan dugun moduan, espektroan bi ekarpen

Onagusi bereiz daitezke : paramagnetikoa eta ekarpen ferromagnetiko zabala .

Beraz Mdssbauer espektro hauen itxura fase paramagnetikoz inguratutako

kluster ferromagnetikoz osatutako egitura magnetikoa daukagula adieraz

dezake . Gainera, egitura magnetikoaren joera hau 77 Ketik ZFC-FC

kurbetan (ikus 4.1 irudia) egindako tenperatura tarte osora zabaltzen da

Cable et al.ek [Cab 77] neutroien emaitzetatik lortu zuen moduan .

Fig. 4.7. 295, 375 eta

425 K-tan neurtutako.

Môssbauer espektruak

eremu hiperfinoaren

banaketa

425K

.4 .5 -3 .1 .5 0 1 .5 3 4.5 6 7 .5 0 5 10 15 20 25 30 35

Abiadura ( mm/s)

	

Bhf(T)
Fe-z osatutako material baten egitura magnetikoa partikula

superparamagnetikoetaz osotuta dagoenean, Mássbauer espektroaren itxura

-7.5 -6
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gorputz magnetikoen spinen lasaikuntza denboraren menpekotasun handia

daukate . Nanopartikula magnetikoen kasuan energia anisotropikoa (KV) (K

energia anisotropiko magnetikoaren konstantea da eta V partikularen

bolumena) eta energia termikoa (KBT) magnitude orden berberekoak dira .

KBT<KV desberdintza betetzen denean, kitzikadura egoera kolektiboa ikus

daiteke eta lotutako spinak ardatz magnetiko errazaren inguruan angelu

txikiak osatuz oszilatzen dute . Honek sortzen duen efektua,

tenperaturarekiko eremu hiperfinoaren txikipen lineala da . Baina KBT>KV

denean spinen lasaikuntza osoa ematen da eta 1800 graduko fluktuazioak

gertatzen dira ardatz errazaren inguruan . Kasu hauetan spinen lasaikuntza

denbora M5ssbauerraren detekzio denbora baino txikiagoa da (---10" 9 s) .

Ondorioz sextete magnetikoak zentraturiko ekarpen bakarra ematen dute

ekarpen paramagnetikoa dirudiena . Bera, klusterren tamaina eta konexio

magnetikoaren maila klusterren artekoa edo fase magnetikoen artekoa) oso

faktore garrantzitsuak dira kluster ferromagnetikoen atomo magnetikoen

spinen lasaikuntza denboran eragina izan dezaketenak .

Kluster ferromagnetikoen tamaina edo konexio magnetikoaren maila

txikitzean, spinen lasaikuntza denbora txikiagoa izango da, spin bat

albokoarekin ordenatua mantentzen dituzten trukatze elkarrekintzak

ahulagoak bihurtzen direlako . Ondorioz, espektroetan ikusten den ekarpen

paramagnetikoa (ikus 4 .6 irudia) ez dago bakarrik Fe atomo

paramagnetikoengatik osotuta (hau da fase paramagnetikoan dauden Fe

atomoak), isolatutako kluster ferromagnetiko txikienetan dauden Fe

atomoek eta matrize eta klusterren arteko interfase eskualdean dauden Fe

atomoek ere eragiten dute espektroaren gailur paramagnetikoan .

Espektroetan agertzen den aide ferromagnetikoa magnetikoki konektatuta

dauden klusterrak eta kluster ferromagnetiko handiagoak osatzen dute . Fe



4.2 . Neurketa esperimentalak

atomo ferromagnetiko hauen natura desberdinak ekarpen ferromagnetikoari

itxura zabala ematen diote .

Laginean Fe atomo magnetiko desberdin asko daudenez, MSssbauer

espektroen doiketa azpiespektro kristalino diskretuekin egitea ez dauka

zentzurik, lortuko genukeen emaitzen interpretazio fisikoa zalantzagarria

izango litzatekeelako, honen ondorioz doiketa eremu hiperfinoen banaketa

batekin egingo dugu. Baina, doiketa era hau arazoak sortzen ditu

banaketaren isomer shift-a erabaki behar denean . Dagoeneko frogatu den

moduan, kluster ferromagnetikoen existentzia ez dago laginaren barneko bi

eskualde topologiko edo kimiko desberdinen existentzia estatistikoarekin

lotuta, beraz Môssbauer espektroen doiketarako eskualde magnetiko

desberdinak dituen lagin homogenoa kontsidera dezakegu. Kasu horretan

eta isomer shift-aren izaera elektrikoa dela kontutan hartuz, eta beraz Fe-ren

izaera magnetikoaren menpekotasunik gabea, ingurune topologiko edo

kimikoa berdina denean Fe-en nukleoen isomer shift-en balioak bai Fe

atomo ferromagnetiko eta bai Fe atomo paramagnetikoentzat berdina izango

da . Eskualde magnetiko bakoitzean ingurune kimikoa aida daiteke eta beraz

isomer shif-aren balioa ere . Bestalde, bi eskualde magnetiko hauek

elkarrekintza hiperfinoaren hiru faktoreetarako bitan ekarpen desberdinak

eragingo dituzte, baina klusterren naturagatik ekarpen bakoitzaren limiteak

ez dira ondo definituta egongo . Beraz espektroan gainezarmen eskualde bat

ikusiko dugu, eskualde ferromagnetiko eta paramagnetikoetan dauden

atomoengatik sortuta, zeintzuek eremu hiperfino berdinak baina ingurune

kimiko desberdinekin eta beraz isomer shift desberdinekin . Arazo nagusiena

gainezarmen eskualde honetan eremu hiperfinoaren banaketaren balio

bakoitzak hartu behar duen isomer shift-aren balioan datza .
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Fe70A130 lagin ordenatuaren kasuan, ingurune kimiko desberdinen eta

hauek daukaten isomer shift-aren erlazio zein den jakiteko Fe70A130 lagin

desordenatuarekin lortutako informazioa erabili dugu . 5 Atalean ikusiko

dugun moduan lagin hau lagin ordenatua ehotzen lortzen genuen eta A2 edo

soluzio solido egitura erakusten du, gainera lagin honetan atomo guztiak

ferromagnetikoak dira eta beraz laginaren izaera guztiz ferromagnetikoa da.

Lagin honetan agertzen diren ingurune kimiko desberdinak inguruan

dauzkaten Fe eta Al atomo kopuruaren araberakoa da eta kasu honetan

Môssbauer espektroa ingurune kimiko desberdina duten atomo magnetikoen

eremu hiperfino diskretuengatik osatuta egongo da . Espektro hauen doiketak

isomer shift-aren balioa Al auzoko hurbilen kopuruarekiko oso

menpekotasun txikia daukala adierazten digu ; eta 7 Fe atomo ingurune

hurbilean dauzkaten Fe atomoen (A7) eta 3 Fe atomo inguruan dauzkaten Fe

atomoen (A(3)) arteko isomer shift-aren aldaketa 0 .1 mm/s-koa da.

Menpekotasun hau txikia denez aurretik azaldutako arazoa baztertu

dezakegu eta eremu hiperfinoa eta isomer shift-en arteko koerlaziorik ez

dugu kontsideratuko, hau da eremu hiperfinoaren balio guztientzat isomer

shift-aren balio bera emango diogu . Gainera Fe-ren tokian tokiko simetria

kubikoa dela aintzat hartuz, doiketa gehiago sinplifika daiteke eta ingurune

kimikoak banaketa kuadrupolarrean daukan ekarpena mespreza dezakegu,

eta doiketan Q=0 egin dugu . 4 .6 eta 4 .7 irudietan tenperatura desberdinetan

egindako espektroak eta lortutako eremu hiperfinoaren banaketa adierazi

ditugu .

Banaketa hauek bi osagai nagusi dituzte . Lehenengoa 2 T-ren inguruan

kokatzen da eta espektro paramagnetikoa emango luketen laginaren

eskualdeekin lotuta dago. Bigarrena eremu hiperfino altuagoetan kokatuta

dago eta ekarpen ferromagnetikoaren deskribapena egiten digu. Bi osagaiek



4.2 . Neurketa esperimentalak

tenperaturarekin aldaketak jasotzen dituzte . 4.6 irudiaren arabera eremu

altuaren osagaia tenperatura igotzean handitzen da, eremu baxuko osagaia

txikitzen delarik, aldi berean eremu altuetako osagai honen maximoa eremu

hiperfino altuetaruntz desplazatzen da. 4 .7 irudian gertatzen dena kontrakoa

da, ekarpen ferromagnetikoari dagokion osagaia txikitzen da

tenperaturarekin eta gainera osagai honen maximoa berriro ere eremu

baxuagoetaruntz desplazatzen da .

Itxura ferromagnetiko eta itxura paramagnetikoari buruzko informazio

gehiago lortzeko asmoz, eremu hiperfinoaren banaketa bi Gaussiarrekin

doitu dugu. Gaussiar bat agertutako osagai bakoitzarentzat (ikus 4.6 eta 4 .7

irudiak). Gaussiar bakoitza hiru parametroekin ezaugarritzen da : azaleraren

intentsitatea, maximoaren posizioa eta gailurraren altueraren erdiko

zabalera. Hiru parametro hauen tenperaturarekiko jokaerak (ikus 4.8 irudia)

itxura paramagnetikoa eta ferromagnetikoa daukaten ekarpenak jasaten

dituzten aldaketa mikroskopikoari buruzko informazioa ematen digu ;

hurrengo lerroetan ikusiko dugun bezala informazio hau era desberdinetakoa

izango da .

4.8 (a) irudian ekarpen ferromagnetikoari dagokion Gaussiarraren

intentsitatea ikus dezakegu . Intentsitatea handitzen da - 180 K arte eta

hortik aurrera berriro ere behera doa . Gaussiarraren intentsitatea

ekarpenaren ondorioz emandako azalera erresonantearen proportzionala dela

kontsideratzen badugu, orduan irudi honek deskribatzen digu laginean

dauden Fe ferromagnetikoen kopuruaren aldaketa tenperaturarekiko .

Hasierako handipenak beraz 180 Krarte Fe atomo ferromagnetiko kopurua

handiagotzen dela adierazten digu, eta tenperatura hau ZFC-FC kurbetan

lortutako T,'n° trantsizioari dagokio (ikus 4 .1 irudia) eta gainera M(H)

kurbetan seina magnetiko maximoa lortu zeneko tenperatura tartean dago
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4.8 (b) irudiak tenperaturarekiko Gaussiarren zabalerek daukaten

menpekotasuna adierazten digu . Ikus daitekeen moduan aide ferromagnetiko

eta aide paramagnetikoaren tenperaturarekiko portaerak guztiz desberdinak

dira . Alde paramagnetikoaren zabalera 2 Tesla ingurukoa da eta

tenperaturarekiko ez du aldaketa nabaririk erakusten .; baina ekarpen

ferromagnetikoari dagokion tenperaturarekiko jokaera bi aldiz aldatzen da .
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(ikus 4.2 irudia). Tenperatura horren gainetik, Gaussiarraren intentsitatea

behera doa eta joera paramagnetikoagorako garapen bat bezala kontsidera

dezakegu .

0.65
4.8. Irudia. Bi Gaussiar

erabiliz egindako eremu

hiperfinoen banaketaren

bidezko doiketen emaitzak

a) Gaussiar bakoitzaren

intentsitatea. b) Gaussiar

bakoitzaren zabalera c)

Eremu hiperfnoaren

balioa Gaussiarraren

maximoan .
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Tc `n " (_ 180 K) inguruan, hemen ere lehen ikusi dugun moduan Gaussiarren

intentsitatearen aldaketa ematen da, dena den TCtnV azpitik ateratako

espektroen doiketen errore handia dela eta Gaussiarren zabalerarekin

ondoriorik ez dugu aterako . Baina tenperatura honen gainetik ekarpen honen

Gaussiarraren zabaleraren txikipen handia ikusten da 300 K-ko

tenperaturararte ; tenperatura honen gainetik zabalera konstante mantentzen

da . Bigarren trantsizio hau Tfer izendatuko dugu eta trantsizio hau ere 4.8 (c)

irudian ikus zitekeen, non Gaussiarren maximoen garapena ikus daitekeen .

Tfer trantsizioa, bai Gaussiarren zabaleraren eta bai eremu hiperfinoaren

garapenean ikus daitekeena, baina ez 4.8 (a) irudian (bertan ekarpen

bakoitzaren kopuruaren garapena ikusten da) ; aurreko bi parametroak Fe

atomo ferromagnetikoen kantitatearen menpekotasunik ez dutela adierazten

digute . Ekarpen ferromagnetikoaren Gaussiarren zabaleraren txikiagotzeak

tenperaturaren handitzearekin fase ferromagnetikoa gero eta definituagoa

eta gero eta ekarpen paramagnetikoagotik diferentziatuagoa bihurtzen ari

dela adierazten digu . Beste hitzetan tenperaturaren handipenak laginaren

fase ferromagnetikoa egonkortzen du .

Azken hau Gaussiarraren maximoaren jokaerarekin bat dator,

parametroa hau kluster ferromagnetikoen Fe atomoen spinen lasaikuntza

denborarekin estuki erlazionaturik dago . Spinen lasaikuntza denboraren

aldaketarik ematen bada berehala antzematen dira aldaketa hauek

espektroaren batez-besteko eremu hiperfinoan . Kasu honetan eremu

hiperfinoaren balioa jarraiki handiagotzen da TfeY tenperaturararte, eta beraz

spinen lasaikuntza denbora handitzen da . Honek adierazten digu, tenperatura

tarte horretan KV faktorea KBT faktorea baino azkarrago handiagotzen dela,

edo beste era batera esanda, kluster ferromagnetikoen bolumenaren
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handipena ematen dela eta beraz interklusterren arteko konexio maila

handiagotzen dela . Tenperatura horretatik aurrera, ekarpen

ferromagnetikoaren eremu hiperfinoaren maximoak txikitzen hasten da .

Txikipen hau 4.8 (b) irudian ikus daitekeen trantsizioarekin erlazionatutik

dago . Tferren gainetik ekarpen ferromagnetikoaren Gaussiarraren zabalera

konstante mantentzen da eta hau laginaren egoera ferromagnetikoago

baterako garapenaren amaiera bezala interpreta daiteke . Beraz tenperatura

tarte honetan KV faktoreak ez du aldaketa handiegirik erakusten, baina bai

KBT faktorea, zeinek tenperaturarekin handitzen jarraitzen duen . Honek

ikusten dugun tenperaturarekiko batez-besteko eremu hiperfinoan txikipen

lineala dakar.

4.3 . Eztabaida

4.3.1 Tc"" trantsizioa

Esan dugun moduan, material ferromagnetiko perfektu baten imanazio

kurba, imanazio saturatzen da aplikatutako eremua anisotropia-eremua

baino handiagoa denean . Honen arabera, eremu altupeko lagin

ferromagnetiko batean imanazio kurba aplikaturiko kanpo eremuarekiko

konstante mantendu behar da. Eta beraz eskualde honetan kurbaren malda 0

izan behar du . (-S 50 K) eta Tc'nV (r 180 K) artean ikusten den maldaren

aldaketa bortitzak lagina egoera ferromagnetikoago batera garatzen dagoela

adierazten digu. Honek aurreko azpiatalean ondorioztatutakoarekin bat

dator, hau da ekarpen ferromagnetikoa eta honen estutzea laginaren jokaera

ferromagnetikoaren indartzea dakar . Hau gertatzeko arrazoi desberdinak
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daude, hala nola, fase ferromagnetikoaren handipena (kluster

ferromagnetikoena) edo magnetikoki konektatuta dauden kluster kopuruaren

handipena. Bigarren arrazoia lehenengoaren ondorioa ere izan daiteke .

Gainera SQUID-ean egindako neurketek Tc 'n° (- 180 K) tenperatura ostean

eremu altuko imanazio kurbaren malda balio konstantea hartzen du (ikus 4.3

irudia), honek tenperatura honetan laginak jokaera ferromagnetiko maximoa

hartu duela adieraziko liguke .

Magnetismoaren jokaeran aldaketa honen arrazoi fisikoak aztertzean,

kluster esferikoen hazte jarraia suposatuko dugu, gainera klusterren

erradioak berdinak direla eta matrize paramagnetikoan ordenean

sakabanatuta daudela suposatuko dugu . Klusterrak bi egitura moten arteko

bat dela suposatuko dugu, hau da dentsitate txikiena daukan egitura kubikoa

SC (kubiko sinple) eta dentsitatea handiena daukan egitura kubikoa FCC

(aurpegietan zentraturiko kubikoa) . Egitura hau daukatenean klusterren

arteko distantzia maximoa hurrengo formulen bidez azter daiteke :

d=D

d=D
21

3
~-2z \
6x

132

1
for SC structure

	

(4.1)

for FCC structure

	

(4.2)

x klusterraren bolumenaren frakzioa da eta D-k klusterren tamaina

adierazten du . (4 .1) eta (4.2) ekuazioak kontutan hartuz, klusterrak elkar

ukitu egingo dute (d=0) klusterren bolumenaren frakzioa 0 .52 eta 0 .74

artekoa denean . MSssbauer espektroak kontutan hartuta, 200 K-tan osagai

ferromagnetikoari dagokion azalera 0 .61koa da (ikus 4.7(a) irudia), hau da,
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klakulaturiko frakzioaren tartearen barruan . Honek esan nahi du, tenperatura

honetan klusterren arteko kontaktu fisikoa dagoela, eta ondorioz, laginean

sare ferromagnetikoa sortu dela . Nahiz eta klusterrak gehiago haz¡, jokaera

ferromagnetikoaren handipenik ez luke ekarriko, horregatik eremu altuetako

imanazio kurben malda konstante mantenduko litzateke (malda oso txikia da

eta gainera tenperaturarekin ez da aldatzen) ; baina esan dugun moduan

klusterrak handiagotzen jarraitzen dute eta honek izango duen eragina

seinale magnetikoaren handipena ekarriko luke, jokaera ferromagnetikoa ez

da aldatzen baina bai lagineko frakzio ferromagnetikoa (klusterrak

handitzen direnez gero eta frakzio ferromagnetiko gehiago dago laginean)

eta beraz seinale magnetikoa .

Orain azaldutakoa T,""ren inguruko ZFC-FC kurbak aztertuz ikus

daiteke. ZFC-FC kurbetan seinale magnetikoa jarraiki handitzen da Tc`n°

(- 180 K) tenperaturara heldu arte, hortik aurrera konstante mantentzen da .

Aipagarria da, kurba hauetan aplikaturiko eremua 0.005 T-koa dela, hau da

M(H) kurben eremu baxuen eskualdean (ikus 4.2 irudia). Orain arte esan

dugun moduan, ZFC-FC kurbek eta M(H) kurbek hasierako suszeptibilitatea

tenperaturarekin handitzen da 200 K-rarte (see 4.2 irudiaren inset-a) .

Dakigunez hasierako suszeptibihtatea anisotropia magnetikoaren

aldaketekiko oso sensiblea da . Hasierako anisotropiaren handipenak

anisotropia txikitu dela adierazten digu . Eta beraz lagina errazago imanatzen

dela. Hau kontutan hartuz ZFC-FC kurbaren jokaera hobeto uler daiteke ;

klusterren tamaina handitzen den heinean trukatze akoplamendua dela eta

anisotropia magnetikoa txikiagotzen da, eta beraz aplikatutako eremuak

biratu egin behar dituen kluster independenteen kopurua txikiagotzen da .

T"
.
'n kluster guztiak kontaktuan daude eta beraz sare ferromagnetiko bat

eratzen da, horren ondorioz kluster guztiak aplikatutako eremuarekin batera
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bira dezakete . Hortik aurrerako klusterren tamainaren (edo tenperaturaren)

handipenak ez du anisotropian eraginik izango . Eta TT'nvtik gora hasierako

suszeptibilitatea konstante mantenduko da (ikus 4.2 irudia) .
Tc1nv inguruan ikusten den M issbauer espektroen ekarpen

ferromagnetikoaren eremu hiperfinoaren intentsitatearen j okaera (ikus figure

4.8 (a)) TT`n°n ematen den klusterren kontaktu fisikoa dela medio azal

daiteke. Klusterrak elkarrekin kontaktuan daudenez, tamainaren handipenak

beraien arteko gainazarmena ekarriko luke, eta hortik aurrera, ekarpen

ferromagnetikoaren bolumen totala ez luke klusterren tamainaren handipena

jarraituko eta efektu termikoa bezalako beste efektuak izango dute

garrantzia gehiago Mdssbauer espektroan .

Dena den, sare ferromagnetikoa TC `nv tenperaturan sortzen dela argi

dagoela dirudien arren, zenbait data kluster ferromagnetikoak handitzen

jarraitzen dutela adierazten dute . 1992 . urtean Mitsuda et al. [Mit 92]

neutroien depolarizazioaren bidezko esperimentutatik ateratako datuekin

egindako Fe7oA130 lagin ordenatuen tenperaturarekiko fluktuazio

magnetikoen aldaketari buruzko artikuluan egin zuten . Lortutako datuak

hiru parametro erabiliz doitu zituzten : I eremu integrala (tokian tokiko B

indukzioaren tenperaturarekiko garapena ematen diguna), 61 damping rate

(inhomogeneitate magnetiko mesoskopikoen maila ematen digu) eta Po

batez-besteko neutroi-polarizazioa . Parametro hauen tenperaturarekiko

garapena ikasiz autoreek magnetismoaren aldaketa mesoskopikoak

deskribatzeko gai izan ziren. Emaitzetan, Po tenperaturaren igoerarekin

txikiagotzen da, eta TT`nvtik aurrera konstante mantentzen da 0-tik hurbi

dagoen balioarekin.Autoreek aldaketa hau laginaren trantsizio spin-glass ->

ferromagnetikoa zela esan zuten . Damping-rate ere Poren jokaera jarraitzen

du, eta horrek TC1nv gainetik inhomogeneitate mesoskopiko magnetikoen
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maila baxua adierazten du . Tokian tokiko indukzioaren tenperaturarekiko

garapena ikasten duen I eremu integrala, tenperaturarekin handiagotzen da.

Baina P,, eta 61 parametroak ez bezala, parametro honek ez du T.'"v

trantsizioa erakusten eta berre balio tenperaturarekin 300 K-eko

tenperaturararte handitzen da ; gero txikitzen hasten da . Antzerako joera

magnetikoa ikus daiteke Motoya et al.ek [Mon 83] neutroien sakabanaketa

inelastikoaren bideazko neurketekin lortutako emaitzetan . Artikulu horretan

Te `" °ren gainetik spinen uhin ferromagnetikoak sortzen zirela ikusi zuten eta

beraien garapena 300 K-rarte jarraitzen zuela . Autoreek hau eskualde

paramagnetikoko spinen eta sare ferromagnetikoaren arteko akoplamendu-

mailaren handipen moduan azaldu zuten . Gure laginetan tenperatura

horretan (-300 K), TfeY trantsizioa aurkitu dugu Mbssbauer espektroen

ekarpen ferromagnetikoaren Gaussiarraren zabalera eta maximoaren

posizioan. Aurretik esan dugun bezala datu guzti hauek klusterren sareak

TI'"° gainetik ere garatzen jarraitzen duela esaten digute . Gainera Tfer

(- 300 K) tenperatura gainetik datu hauen tenperaturarekiko portaera

material ferromagnetiko arrunta izango lukeena da (ikus 4.2 irudia) .

Ondorioz, emaitza hauek Tc"° trantsizioa klusterren handipenak sortzen

duen kontaktu fisikoaren ondorioz sortutako sare ferromagnetikoaren

ondorioz sortzen da . Baina esan bezala klusterren handipena ez da TC¡"v

tenperaturan gelditzen, honen gainetik laginaren jokaera magnetikoa jokaera

ferromagnetikoago batera eboluzionatu egiten du baina aldaketa hau

bakarrik mikroskopikoki ikus daiteke; trantsizio honen amaiera Te-en

izango litzateke (- 300 K) .

Orain arte ikusitako klusterren tenperaturarekiko handipena, histeresi-

zikloen doiketekin ere ikusi ahal izan dugu (ikus A eranskina), bertan

sistema granularretarako erabiltzen den doiketa erabiliz klusterren tamaina
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kalkulatu egin dugu . Nahiz eta metodo hau sistema honetako elkarrekintza

magnetiko guztiak kontuan hartzen ez dituen, emaitza orain arte

ikusitakoarekin bat dator; hau da, klusterrak tenperaturarekin handitzen dira .

4.3.2. Ti,, trantsizioa

50 K (Ti,,) inguruan (ikus 4.1 eta 4 .3 irudiak) gertatzen' den trantsizioari

esanahi fisikoa emateko asmoz 4.9 irudia egin dugu, irudi horretan

tenperaturarekiko histeresi-zikloetatik lortutako eremu koertzitiboaren

garapena agertzen da . Ikus daitekeen moduan T0rarte balio hau

tenperaturarekin ia konstantea da, hortik bera oso handipen nabaria jasotzen

duelarik . 5 K inguruan eremu koertzitiboa balio maximoa lortzen du, eta

trantsizioa aurretik lortutako balioa baino - 40 aldiz handiagoa da,

tenperatura horren azpitik (5 K) berriro ere eremu koertzitiboa txikituko da .

Ezaguna denez partikula oso finengatik osatutako sistemetan eremu

koertzitiboa partikulen tamainaren oso menpekotasun handia dauka

[Cuil 72] . Orokorki eremu koertzitiboaren partikulen tamainarekiko jokaera

bi eskualdeetan bana daiteke (ikus 4.10 irudia). Lehenengoan partikulen

tamainan oso handia da partikulen spin guztiak ordenatuta mantentzeko eta

partikula hauek domeinu-anitzeko egitura daukate. Kasu honetan

imanazioaren aldaketak domeinuen hormen higiduraren bitartez gertatzen

dira eta partikulen tamaina txikiagotzean eremu koertzitiboa handiagotzen

da. Bigarren eskualdean, DS partikulak domeinu-bakarrak bilakatzen dira

magnetizazioa spinen biraketaren bidez aldatzen da . Bigarren eskualde

honetan eremu koertziboaren balio altuena lortzen da, eta partikulen tamaina

gehiago txikiagotzen bada eremu koertzitiboa ere txikiagotzen da . Dp
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4.9. Irudia. Eremu koertzitiboaren garapena tenperaturarekiko .

50

Aplikaturiko eremu baxuetarako eremu koertzitiboaren

tenperaturarekiko jokaera 4.9 irudian ikus daiteke eta oraintxe azaldutako

eskema oso ondo jarraitzen du (konpara 4.9 eta 4.10 irudiak) .
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diametro baterako non Dp <D5, energia termikoa (kBT) partikula

magnetikoen arteko lotura desimanatzeko nahikoa izango da eta egoera

superparamagnetiko ideala lortuko dugu, eremu koertzitiboa zero izango

delarik .

250

0

	

DP

	

Ds

Partikulen diametroa (D)

4.10. irudia. Eremu koertzitiboaren partikularen diametroarekiko menpekotasuna .
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4.11.Irudia. 3 K-tan egindako

histeresi-zikloa .

4 .11 irudian 3 K lortutako histeresi-zikloak adierazi ditugu . SQUIDari

ezker lortutako histeresi-zikloen arabera tenperatura 5 K baino txikiagoa

denean histeresi-zikloen itxura aldatu egiten da eta 4.10 irudian agertzen den

itxura hartzen dute, hau da eremu koertzitiboaren balio maximoa lortzen den

tenperaturatik behera histeresi-zikloen itxura aldatzen da eremu baxuko

eskualdean. Itxura berria domeinu-bakarreko partikula

ferromagnetikoengatik osotuta laginek daukaten histeresi-zikloaen oso

antzerakoa da [Cul 72] . Beraz tenperaturarekin histeresi-zikloen itxuran

ematen den aldaketa honek, eremu koertzitiboan hain aldaketa handiak

sortzen dituen prozesua domeinu-anitz - domeinu-bakar trantsizioa izan

daitekeela adierazten digu .

Dena den, esperimentalki eta teorikoko frogatu denez [Lub 61 ; Kec 98]

Ti, azpitik ikusten den eremu koertzitiboaren hain aldaketa handia

partikulen tamainan aldaketa bat induzituko lukete eta berau gutxienez

magnitude orden batekoa izan beharko luke [Cul 72] . Cable et al.ek
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[Cab 77] eremu koertzitibo maximoaren inguruko tenperaturan klusterren

tamaina 25 A-ekoa zela estimatu zuten, hau kontutan hartuz, Ti, gainetik

klusterren tamaina beraz 250 A-koa izan beharko luke .

Neel-en eredu sinpleena kontutan hartuz, V bolumeneko partikula

magnetiko baten lasaikuntza denbora horrelaxe kalkula daiteke :

fo maiztasun faktorea adierazten du eta -109 s-lko balio dauka . Klusterrak K

_105 erg/cm3 energia konstantea daukala suposatzen badugu (FeAl bulk

laginen antzerakoa), (4 .3) ekuaziotik 150 Ktan 250 A diametroa daukaten

partikulen kasurako lortutako lasaikuntza denbora - 108 s ingurukoa izango

litzateke. Balio hau Mássbauer detekzio denbora baino - 1016 handiagoa da

[Dor 97], beraz, Mássbauer espektroskopiak seinale hau oso ondo jasoko

luke. Tamalez, 4.6 irudian ikus daitekeen moduan 150 Ketan Mássbauer

espektroaren osagai ferromagnetikoa guztiz definitugabea da eta daukan

itxuragatik Mássbauer espektrometriak kusterrak ia egoera

superparamagnetikoan daudela adierazten digu . (4.3) ekuazioaren bidez

Mássbauer espektrometriaren bidez ikusiak izan daitezen kluster

ferromagnetikoak izan dezaketen diametro minimoa kalkula dezakegu . 10-

7s-ko lasaikuntza-denbora duten partikulen kasurako (hau da Mássbauer

teknikak detekta ditzan baino orden magnitude bat handiagoak), 50 K-etan

diametroa 85 A izango litzateke eta 95 A 75 K-etan. Edozein kasutan

lorturiko balioa beti 100 A-tik behera eta hau da partikula batek domeinu-

anitzeko egitura izan dezan izan dezakeen diametrorik txikiena, hortik

behera domeinu-bakarrekoa izango bailitzateke . Mássbauer espektroetan

egitura ferromagnetikoa ez denez inongo tenperaturarako definituta
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agertzen, TC ` nV azpitik lagina domeinu-bakarreko kluster ferromagnetikoez

osatuta dagoela esan nahi du .

Dena den, histeresi-zikloek domeinu-anitz - domeinu-bakar

trantsizioa dagoela erakusten dute . Arazo hau fisikoki banatuta dauden

klusterren arteko konexio magnetikoa dagoela suposatuz konpon daiteke

(gogoratu aurreko azpiatalean esan genuela klusterrak kontaktu fisikoa

bakarrik Tc`nV gainetik daukatela) . Klusterrak magnetikóki konektatuta

badaude laginak domeinu-anitzeko egitura izango du [Cul 72] . Baina

domeinu-anitzeko egitura mantentzeko klusterren tamaina oso txikia denez,

ba orduan trukatze-koerlazio luzerak (L,) klusterren tamainak baino

handiagoak izan behar du eta ondorioz laginaren domeinu magnetiko

balçoitza domeinu-bakarreko kluster ferromagnetiko batzuengandik osotuta

egongo da . Histeresi-zikloen tenperaturarekiko daukaten jokaera kontuan

hartuz, T10 tenperatura domeinu-bakarreko egituraren sorrera markatuko

liguke, hau da domeinu-anitz magnetikoak apurtzen hasiko dira. Ti,,

trantsizioa beraz klusterren deskonexioarekin lotuta egongo da, zeinak 5 K

inguruan amaituko den, hemendik behera lagina guztiz deskonektatutako

domeinu-bakarreko kluster ferromagnetikoez osatuta egongo da.

Egoera magnetiko hau [Mit 92] erreferentzian datozen neutroien

emaitzetatik ere ondoriozta daiteke . Artikuluan agertzen ez bada ere, eremu

integralak (1) eta batez-besteko neutroien polarizazioak 50 K inguruan

jokaera nabariki aldatzen dute . Adibidez, batez-besteko neutroien

polarizazioa (P0) tenperaturaren txikipenarekin handitzen da, baina 50 K

azpitik bere balio konstante mantentzen da . Jokaeran ematen den aldaketa

honek bat-bateko aldaketa magnetiko eskala mesoskopikoan ematen dela

adierazten digu. Kasu honetan trantsizioa klusterren arteko trukatze

1 40



141

4 . Atala . Fe 7oAI 30 aleazio ordenatuaren
ezaugarritze magnetikoa

elkarrekintzak desagertzen direla eta ondorioz lagina guztiz ferromagnetikoa

bihurtzen dela esaten digu .

Beraz, badirudi bolumen aldaketa ez dela 50 Ketik bera gertatzen den

bat-bateko eremu koertzitiboaren aldaketaren kausa ; hurrengo lerroetan

fenomeno honi azalpen bat ematen saiatuko gara . Gure helburua aurrera

eraman ahal izateko aurretik egin dugun moduan lagin honen egitura

magnetikoa eta aleazio magnetiko nanokristalinoak (material amorfoak

suberatzen lortzen diren aleazioak) daukaten egitura magnetikoak

konparatuko ditugu. Azken aleazio hauen bi adibide FeSiNbCuB eta

FeZrCuB dira , hauek, Fe7oA130 lagin ordenatuak daukan jokaera magnetiko

antzerakoa erakusten dute . Beraien egitura kristal magnetiko

nanometrikoetaz osatuta daude eta kristaltxo hauek matrize amorfo

ferromagnetiko batez elkarrengandik isolatuak daudelarik, hau da jatorri

magnetiko desberdineko bi faseen koexistentzia gertatzen da . Matrize

amorfoen bidezko nanokristalen trukatze akoplamendua dela eta anisotropia

magnetiko makroskopikoa deuseztatzen da. Baina tenperatura matrize

amorfoaren Curieren tenperaturaren gainetik igotzen denean nanokristalen

trukatze akoplamendua gelditu egiten da eta eremu koertzitiboaren handipen

nabaria ematen da (3 magnitude ordenekoa izan daiteke) oso tenperatura

tarte txikian [Sla 94 ; Suz 98] . Fe70A130 lagin ordenatuaren tokian-tokiko

magnetismoa onartzen badugu, klusterren akoplamenduan gertatzen den

mekanismo magnetikoaren oso antzerakoa izango da . Beraz orain arte

esandakoa kontutan hartuz eta nanokristal magnetikoetan gertatzen dena

gogoratuz, klusterren arteko konexioa etetzen hasten denean trukatze

akoplamendu luzera eta beraz bolumena (L,.,3) bolumeneko anisotropia

baino askoz azkarrago txikitzen da . Azalpen hauek jarraituz, aleazio

nanokristalinoetan ematen den portaera magnetikoarekin daukaten
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antzekotasunak aztertuz, klusterren arteko konexio magnetikoa apurtzen

hazten denean trukatze akoplamendu bolumena batez-besteko bolumen

anisotropikoa baino askoz ere azkarrago txikiagotzen da . Hurrengo

formulak batez-besteko bolumen anisotropikoa erakusten digu :

(K) _
K

	

(4.4)

N akoplaturiko klusterren kopurua da, beraz, klusterren konexioa eteten

hasten denean, anisotropia eraginkorra handitzen da eta lagina magnetikoki

gogorragoa egiten da [Suz 98, Her 89, Her 90] .

Klusterren arteko konexio magnetikoa ere garrantzia handia dauka

aztertzen ar garen trantsizioaren kasuan, klusterrak fisikoki banatuak

daudenean konexio hau, nanokristalen j okaera magnetikoan gertatzen den

bezala, kluster ferromagnetikoen trukatze eremuaren matrize

paramagnetikoan sartzearen (exchange field penetration, L) ondorioa izan

daiteke. Hau kontutan hartuz klusterren eremu molekularra matrize

paramagnetikoan esponentzialki txikituko litzateke eta horrela klusterren

alboko geruzak polarizatuko lirateke . Konexio magnetikoa bi kluster

desberdinak polarizatutako geruzak kontaktuan daudenean gertatuko

litzateke . Nanokristalen aleazioen ikasketak kontutan hartuz trukatze

eremuaren sartzea bakarrik lehenengo eta bigarren geruza atomikoetan

eraginkorra dela estimatu da, gure kasuan horrek L trukatze eremuaren

sartze luzera 3 A-koa izango litzatekela . Balio hau kontutan hartuz

deskonexioa gertatzen deneko (Ti,, (50 K)) klusterren tamaina kalkula

dezakegu [Gar 98] . Adibidez aurretik kontsideratutako bi egitura kubikoak

kontutan hartuz, eta klusterren itxura esferikoa dela kontsideratuz (4.1) eta

(4.2) ekuazioetatik, d = 0 deneko kasuan x-en balioak klusterrak
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polarizatutako eskualdea eta eskualde magnetiko esferikoak D/2+L erradioa

izango luke. Ekarpen magnetikoen Gaussiarraren intentsitatearen balioen

doiketa lineal bat egiten badugu (ikus 4.7 (a) irudia), 50 K-etan ekarpen

honen estimazio bat lor dezakegu eta honek emango diguna kluster

ferromagnetikoen bolumenaren ekarpena izango da . Bi bolumenen arteko

konparaketa D klusterren tamaina 23 eta 45 Á tartekoa izango dela

adierazten digu; balio hauek Cable et al.ek [Cab 77] neutroiekin lortutako

balioen antzerakoak dira, eta beraz emaitza honek T30 tenperaturan

deskonexio magnetikoa hasten deneko teoria indartzen du .

Beraz T0 azpitik klusterrek matrize paramagnetikoarengatik

magnetikoki isolatzen hasiko liratekeenez, eremu aplikatzean laginak

daukan jokaera superparamagnetikoa izango da, eta honek azaltzen du 4 .3

irudian histeresi-zikloetan eremu altuetan agertzen den maldaren balio

konstantea. Baina, eremu koertzitiboaren aldaketak tenperaturaren

jaitsierarekin (ikus 4.7 irudia) eskualde honetan ere aldaketa magnetikoak

gertatzen ari direla adierazten digute . Eskualde honetan eremu koertzitiboan

ematen diren aldaketak bi faktoreen arteko lehian datzate . Alde batetik,

dagoeneko aipatu dugun kluster magnetikoen deskonexioa eta bestalde,

isolatuta dauden domeinu-bakarreko kluster ferromagnetikoen tamainaren

txikipena .

Tenperatura T,SO azpitik txikitzen denean, klusterren arteko

deskonexioek magnetikoa laginaren anisotropia magnetikoaren handipen

ikaragarria sortzen dute, hau klusterren superparamagnetikoen tamainaren

handipenik sortarazten duen txikipenarekin leian dago eta lehenengo

faktorea indartsuago denez bigarren faktorearen efektuak ezkutatuta daude .

Baina tenperatura jaisten doan neurrian gero eta kluster gehiago bihurtzen

dira superparamagnetikoak eta 5 K-eko tenperaturan (hau da eremu
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koertzitiboaren maximoa lortzen deneko tenperaturan kluster guztiak

magnetikoki isolatuak daude . Eta beraz deskonexioaren ondorioz gertaturiko

txikipenik ezin da eman, eta eremu koertzitiboaren txikipena klusterren

tamainaren txikipenagatik emana dator. Egoera superparamagnetiko

perfektuan eremu koertzitiboa zero izango litzateke . Eta kasu horretan

laginaren egitura oso txikiak izango lirateen domeinu-bakarreko kluster

superparamagnetikoz osatuta egongo litzateke eta histeresi-zikloetan 5 K

azpitik ikusten den jokaera ikusiko genuke .

4.3.3 . Tf trantsizioa. Re-entrant spin-glass egoera

Re-entrant-spin-glass egoera sistemaren egoera ferromagnetikotik spin-

glass erako egoerarako trantsizioari deitzen zaio . Fe7oA130 lagin ordenatuan

egoera hau Tf (- 90 K) azpitik ematen da eta egoera hau kluster

ferromagnetikoen isolamendu totalaren ondorioz ematen dela azaldu ohi da.

Dena den, histeresi-zikloen tenperaturarekiko garapenean Tf trantsizioaren

arrastorik ez da ikusten eta ezta Móssbauer espektroaren doiketen ostean

lortutako emaitzetan edo neutroien bidezko esperimentu gehienetan

[Mon 83 ; Mit 92] ; trantsizio hori bakarrik ZFC-FC kurbetan (ikus 4.1

irudia) antzeman da . Orain badakigu reentrant-spin-glass egoeraren

existentziaren fenomeno fisikoak bereziak direla dakigu eta oraindik

eztabaidapean daude . Egoera berezi hau sistema desberdinetan ikusi da,

jatorri magnetiko eta egitura desberdina daukaten sistemetan eta hauetariko

sistema batzuetan spin-glass erako jokaera ez du gorputz ferromagnetikoen

isolamendu totalaren beharra [Myd 93] .
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Lagin naokristalinoekin egiten ari garen konparaketarekin jarraitzen

badugu, FeZrCuB lagina aipa dezakegu [Gar 00] . Egoera amorfoan lagin

honek Curie-ren tenperaturaren azpitik spin-glass erako jokaera dauka .

Suberaketa egokia aplikatu ondoren, lagin amorfoaren inhomogeneitate

maila txikitzen da eta spin-glass egoera desagertzen da . Baina, lagina pixka

bat kristalizatzen denean berriro ere spin-glass egoera agertzen da, eta gero

eta frakzio kristalinoa handiagoa izan spin-glass egoera indartzen da .

Frogatu da fase ferrromagnetiko nanokristalinoaren handitzeak spin-glass

egoeraren birazalpenarekin zer ikusi handia daukala [Gar 00], baina aldi

berean fase honen handitzeak intemanokristalen konexio magnetikoa

bultzatzen du . Fe70Al30 lagin ordenatuaren kasuan, Tf tenperaturan daukaten

egitura magnetikoa aleazio nanokristalinoak daukaten egitura

magnetikoaren antza dauka, hau da: kanpo fase batez magnetikoki

konektatutako fisikoki elkarrengandik banatuta kluster ferromagnetikoak .

ZFC-FC kurben tenperaturarekiko garapenak klusterren isolamendu

magnetiko bat gertatu dela adierazten digu, era berean isolamendu hori

bakarrik aplikaturiko eremua zero denean efektiboa dela . Gainera, nahiz eta

aplikaturiko eremua zero izan konexio txiki bat beharrezkoa da laginak

dituen interklusterren arteko joera kooperatiboak azaltzeko . Kristalizazio

maila baxuko FeZrCuB laginaren nanokristalen moduan, non nonopartikula

ferrromagnetikoak matrize amorfoa paramagnetikoa bihurtzen denean guztiz

isolatzen diren, Fe70A130 lagin ordenatu klusterren isolamendu magnetikoa

Ti,,, (j- 50 K) tenperaturatik behera ematen da, matrize paramagnetikoak

gero_ eta txikiagoak diren klusterretan eragiten duten isolamendu

paramagnetiko dela eta . Orain arte esandakoa kontutan hartuz esan

dezakegu reentrant-spin-glass prozesuarekin erlazionaturiko mekanismoak

eta bolumenarekin lotutakoak elkarrengandik independenteak direla, eta
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reentrant-spin-glass egoera klusterren existentziarekin lotutako egoera da eta

ez klusterrren tenperaturarekiko erakusten duten tamaina aldaketaren

ondorioa.

Aztertzen ari garen laginaren eta aleazio nanokristalinoen arteko

antzekotasunak onartzen baditugu, polarizatua dagoen eskualdeak

(klusterren trukatze eremuaren sarpenean (exchange cluster field

penetration)) reentrant-spin-glass jokaeran oso eragin garrantzitsua izango

luke; T, azpitik klusterrak ez daudelako kontaktu fisikoan eta klusterren

arteko akoplamendua polarizatua dagoen eskualdearen bitartez gertatzen

delako . Laginaren reentrant-spin-glass egoerarako trantsizioari dagokion

mekanismo fisikoa hurrengoa izango litzateke : tenperatura baterako,

klusterren arteko trukatze akoplamendua ez da indartsua eta beste trukatze

mekanismoak influentzia izaten hasiko dira . Lehiaketa honen ondorio bat

klusterren inguruan sortzen den zorizko eremua da, eremu honek spinen

frustrazioa sortarazten du eta klusterren kanpo geruzetako spinak ez dira

norabide berean lerrokatuko [Mal 82 ; Aep 82] . Ondorioz klusterren kanpo

geruzetako spinen izozketa gertatzen da klusterrak magnetikoki isolatzen

dituena .

Egoera honetan klusterren magnetizazio bektoreak zorizko orientazioa

daukate lagina kanpo eremurik gabe hozten dugunean (zero field cooling) .

Baina lagina eremu bat aplikatuta hozten denean, aplikatutako kanpo

eremuak klusterren kanpo geruzetako spinak aplikatutako eremuaren

norabidean orientatzen ditu eta klusterren arteko trukatze akoplamendua

induzitzen du .
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Laburpen giza, 4.12 irudian tenperaturarekin laginean gertatzen ari diren

aldaketa magnetiko garrantzitsuenak irudikatu nahi izan ditugu. Tenperatura

tarte guztietarako laginaren egitura ia berdina da, hau da matrize

paramagnetiko batean dauden kluster ferromagnetikoak . Laginaren jokaera

magnetiko desberdinak bi fase magnetikoen artean gertatzen ari diren

elkarrekintza desberdinen ondorioa dira, elkarrekintza hauen aldaketak

tenperaturak egituran sortarazten dituen aldaketengatik gertatzen dira. Curie

tenperaturatik T," (-j 180 K)-rako tarte beherakorrean lagina fisikoki

kontaktuan dauden kluster ferromagnetikoz osatuta dago, tenperatura tarte

honetan laginaren jokaera ferromagnetiko bortitzena erakusten du.
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Irudia 4.12. Fe7 4l3o laginaren tenperaturarekiko jokaera magnetikoa. (ikus testua) .
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Mdssbauer espektroan jokaera ferromagnetikoa gero eta definituago

agertzen da tenperatura handituz doan neurrian, hau tenperaturarekin

gertatzen den klusterren handipenaren ondorioz gertatzen da eta horrela sare

ferromagnetikoa osatzen da. Baina klusterren tamainaren handipenak

klusterren arteko interkonexioaren handipenik ez dakarrenez eremu

baxuetan magnetizazio kurbaren malda konstante mantentzen da . (ikus

4.12 (d) irudia) .

T, in " (- 180 K) azpitik (ikus 4.12 (c) irudia), tenperaturaren

jaitsierarekin gertatzen den klusterren tamainaren txikipenaren ondorioz,

klusterrak elkarrengatik urruntzen doaz, baina magnetikoki konektatuak

jarraitzen dute, beraien kanpo-geruza atomikoen bitartez, geruza hauek

kluster ferromagnetikoen trukatze eremuaren sartzearen ondorioz

polarizatuak izan direlarik. Sare ferromagnetikoa beraz fisikoki banatuak

dauden klusterrengatik ordezkatua izan da eta jokaera ferromagnetikoa izan

ordez tenperatura tarte honetan jokaera superparamagnetikoa agertzen

hasiko da . . Ondorioz laginaren anisotropia hazten da . Ti,, (- 50 K) azpitik

(ikus 4.12 (b) irudia), deskonexio magnetikoa gertatzen da . Tenperaturaren

aldaketarekin (txikipena) magnetikoki isolatzen diren kluster

ferromagnetikoen kopurua azkar handitzen da, eta momentu batean

domeinu-bakarrez osatuta zeuden interkonektutako klusterren domeinu-

anitzeko egitura, hurrengo aldian kluster independenteetaz osatutako

domeinu-bakarren egoera izango da . Honen ondorioz eremu koertzitiboa

bat-batean handituko da eta lagina jokaera guztiz superparamagnetikoa

erakutsiko du . Tenperaturaren jaitsierarekin batera klusterren tamainak gero

eta txikiagoak dira, eremu koertzitiboa txikiagotzen da eta laginak duen

jokaera superparamagnetismo perfekturako joera moduan azal daiteke .
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A Eranskina. Histeresi-zikloen doiketa

Kapitulu honen oinarriak lagin honetan agertzen diren bi faseen arteko

koexistentzia aide batetik eta bestetik klusterren tamainen tenperaturarekiko

handipena dira . Azpiatal honetan histeresi-zikloak aztertuz klusterren

tamainaren aldaketa nolakoa den ikusiko dugu, gainera emaitzak aurreko

azpiataletan ikusten den tenperaturarekiko tamainaren handipenarekin bat

datorrela ikusiko dugu. Informazio hau lortu ahal izateko hurrengo lerroetan

deskribatutako metodoaren bideaz doitu ditugu histeresi-zikloak .

Fe7oA130 lagin ordenatuak erremanentzia magnetikoa eta koertzibitatea

daukate, gainera 7 Teslako eremu magnetiko aplikatuta ere ez dira saturazio

magnetikora heltzen .

Histeresiñ-zikloak doitzean bai jokaera ferromagnetikoa, bai jokaera

superparamagnetikoa dutela kontutan hartu dugu eta beraz hurrengo

ekuazioetan agertzen diren funtzioak erabili ditugu (ikus (4.3) ekuazioa)

[Ste 94] .

Dena den, doiketa egitean parametro gehiegi geneuzkan eta emaitzak

doiketa egiteko igarritako momentu magnetikoaren menpekotasun handiegia

erakusten dute . Beraz, zenbait parametro kendu ahal izateko funtzio horren

(ikus (4.3) ekuazioa) aide superparamagnetikoa eta matrizearen jatorri

paramagnetikoa kontutan hartzeko batuko diogun funtzio paramagnetiko bat

[Bog 98] bakarrik izango ditugu kontuan eta aide ferromagnetikoa kenduko

dugu. Baina hori egin ahal izateko . Hau egiteko histeresi-zikloan agertzen

den eremu koertzitiboa kendu beharko dugu eta elkarrekintzek histeresi-

zikloan eragiten duten ekarpena .

Pausu hau adierazpen grafikoen metodo bat erabiliz egin dugu [Alli 99] .

Irudi anhisteretikoa egin dugu, irudi hau elkarrekintzarik ez daukaten
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sistemetarako aproposa da eta bereziki ale-sistemek erakusten duten

histeresi-ziklo luze eta estuak nabaunenduagoak egiteko erabiltzen da .

Metodo honen erabilerak Alli et al.-ek [Alli 99] aztertu dute. Kurba

anhisteretikoa lortzeko histeresi-zikloen bi adarrak ondorengo eran

konbinatuz lortzen da :

m=
1
(M+ (H) + M_ (H))

	

(4 .4)

momentu magnetikoaren estimazioa egin dugu, zeren hurrengo atalean

ikusiko dugun bezala lagin hau ferromagnetikoa baita eta kluster

ferromagnetikoek izango duten momentu magnetikoa Fe 7oA130 as-crushed

laginarenaren antzerako izatea espero dugu, hau kontutan hartuz momentu

magnetikoa tenperaturarekiko menpekotasuna daukala ikus dezakegu, eta

4.13 irudiko kurbaren doiketa erabiliko dugu tenperatura bakoitzeko

momentu magnetikoa erabakitzeko .
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4.13 Irudian egindako doiketa funtzio polinomiko baten bidez egin da,

esperimentalki as-crushed laginetan SQUID-en neurketen bidez lortutako

emaitzak erabiliz. Esan dugun moduan doiketaren bideaz tenperatura

bakoitzean laginaren momentu magnetikoa kalkula dezakegu . Adibidez

125 K-tan 112 Am2Ikg-ko saturazio-magnetizazioa lortzen dugu, Al eta Fe-

ren dentsitateak hauek dira: pA1=2 .70 g/cm3 eta oFe=7.86 g/cm3 . Datu hauek

kontuan hartuz momentu magnetikoa hau izango da:

p =1120 .(0,3 PA1 + 0. 7 PFe) = 880,68 emu/cm 3

	

(4.8)

Bestalde, (4.6) ekuazioaren deskribapenarekin jarraitzen badugu, f(D) log-

normal banaketa bat da, eta D kluster magnetikoen diametroaren

menpekotasuna dauka. Funtzio hau bi parametroen menpe dago a eta f, eta

bi parametro hauek erabiliz partikularen diametroaren batez-besteko (D )

balioa eta bere desbideraketa estandarra (o)) kalkula ditzakegu (ikus (4.8)

ekuazioa) .

f(D) -

	

1	
eYp/

-1n2 (D/ 2)
\ l D = aeQ2 /2 a 2 = D /

a2
-1

	

(4.7)
27Dl

	

f ~

	

i

thlp ekarpen paramagnetikoa da (b) :

Mp=XH

	

(4.10)

Xsuszeptibilitatea da [Bog 98] .

Doiketarekin jarraitzeko Profit programa erabili dugu eta aurreko

ekuazioetan ikusitako a, 6 eta M,SPM parametroak doituko ditugu .
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4.14. Irudia Doiketen emaitzak. Klusterren batez-besteko diametroaren

tenperaturarekiko jokaera.

4.14 Irudian tenperatura igo ahala klusterren tamaina hazten dela ikus

dezakegu. Dena den, erabilitako metodo hau azterketa kualitatiboa egiteko

erabili dugu, bertan erabilitako momentu magnetikoa ez da zuzenena izan

eta gainera . Eta gainera erabiltzen dugun hurbilketa normalean ale-

sistemetan erabiltzen da, sistema hauek elkarrekintza dipolarrak dituzte eta

gure sistemak Fe 7oAl30 lagin ordenatuetan gainera trukatze elkarrekintzak

ematen dira. Azterketa zuzenagoa egiteko beraz beste motatako

elkarrekintzak hartu beharko genituzkeen kontutan .
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5. Atala. Ordena-desordena trantsizioa

Kalkulu teorikoek, FeAI aleazio ordenatuetan agertzen diren Fe

atomoak desordenatuetan agertzen direnak baino momentu magnetiko

txikiagoak dauzkatela adierazten digute eta gainera, gelaska parametroa

handitzeak momentu magnetikoaren handipena sortarazten duela. Aleazio

hauetan desordena tratamendu mekanikoen bidez induzi daiteke . Atal

honetan, beraz, lehenengo Fe70A130 laginaren desordenamendu prozesuaren

azterketa sistematikoa egingo dugu, batez ere prozesu honetan zehar

magnetismoan eta egituran ematen diren aldaketak erlazionatuz. Geroago

birordenamendu prozesua aztertzeko.

5.1 . Sarrera

FeAI aleazioak fase trantsizioak jasateko erraztasuna aspaldi aurkitu

zen. 1958 . urtean Taylor and Jones-ek [Tay 58 ] gai boni buruzko lehen

artikulua publikatu zuten, bertan desordena nahi gabe, laginak hautsa

bihurtzeko birrindu zituztenean, lortu zutela adierazten dute. Geroago,
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5.1 . Sarrera

teknika mekaniko desberdinak [Her 98 ; Yan 99] erabili dira

desordenamendu prozesua induzitzeko, hala nola bolen bidezko ehoketa .

Gure laginen kasuan, lagin desordenatua lagina birrinduz eta gero bolen

bidezko ehoketaren bidez lortua izan zen Taylor and Jones-ek egindako

prozesu bera jarraituz [Tay 58] .

Orain arte egituran gertatzen den ordena-desordena aldaketari buruz

aritu gara, baina honekin batera FeAI laginetan aleazio hauei garrantzia

ematen dien aldaketa magnetiko gogorra ematen da. Gainera efektu honen

eskualde nabariena Fe70A140 konposaketaren ingurukoa da .

5.1 .1 Irudian Fe70A130 laginaren X-izpien difraktogramak ikus

ditzakegu, bi tratamendu desberdinak jaso eta gero; aide batetik B2-ren

eskualdean (900 °Ctan) bi orduz suberatua izan den laginaren difraktograma

eta bestetik as-crushed laginaren difraktograma. Garbi ikus daitekeenez, bi

irudiak desberdinak dira eta suberatutako laginetan bestean agertzen ez

diren gailurrak ikus daitezke, gailu hauek D03 eta B2 fase ordenatuen

supergailurrei dagozkie (ikus 3 . atala), as-crushed laginean berriz, gailur

txiki hauek ez dira ikusten. Bi irudien arteko desberdintasun honek egitura

ordenatutik (D03, B2) lagin guztiz desordenaturako trantsizioa lortu dugula

adierazten digu. Trantsizio honetan aipagarriak diren beste bi faktore

adieraz ditzakegu. Alde batetik, gailurren 20 txikiagoetarako

desplazamendua, edo berdina dena, gelaska parametroaren handipena .

Fullprof birfindura programa (ikus 3 . atala) erabiliz gelaska parametroa

kalkulatu dugu, horretarako lagin ordenaturako B2 (ikus 3 . atala) egitura

hartu dugu kontutan eta lortutako gelaska parametroa 2.897±0.001 Á-koa

izan da, as-crushed lagina doitzeko berriz A2 egitura erabili dugu eta 2 .915

±0.001 À-ko gelaska parametroa lortu dugu . Beraz prozesuan eman den

gelaska parametroaren handipena % 0.63koa izan da . Bestalde suberatutako
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(b)

S

laginaren gailurrak estuak dira eta as-crushed laginarenak zabalak, zabalera

honen desberdintasuna aurrerago eztabaidatuko dugu .
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5.1.1. Irudia. Suberatutako eta as-crushed laginaren X-izpien difraktograma b) D03 eta

D03 eta B2, hurrenez hurren, dagozkion (111) eta (200) superegitura gailurrak.

c) Oinarrizko (440) gaihirra (ikus 3 . atala)

Trantsizio honetan ematen diren aldaketa magnetikoei dagokionez 5 .1 .2

irudiak 10 K-tan egindako suberatutako eta as-crushed laginen M(H) kurbak

erakusten dizkigu. Bi kurbak desberdinak direla garbi ikus daiteke .

Suberatutako lagina aurreko atalean ikusi dugun annealed2 laginaren oso

jokaera antzerakoa erakusten du, hau da kurba ez da eremu altuetan

saturaziora heltzen . As-crushed lagina berriz imanazioaren balio askoz

altuagoa dauka eta eremu altuetan saturatzen da ; bi ezaugarri hauek jokaera

ferromagnetikoarekin bat datoz . Magnetismo makroskopikoan ematen diren

aldaketa hauek, mikroskopikoki ere ikus edo froga daitezke M óssbauer



5.1 . Sarrera

espektroskopiaren bidez . 5 .1 .3 irudian As-crushed eta suberatutako laginen

espektroak ikus ditzakegu . Suberatutako laginaren espektroak egoera

superparamagnetikoa erakusten digu aurreko atalean ikusitakoaren

antzerakoa dena. As-crushed laginak aldiz, egitura magnetiko konplexua

erakusten du, Fe atomo ez baliokideen zenbait espektro ferromagnetikoz

osatutakoa .

a)
Y
Ñ
E
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5.1.2. Irudia. SQUID-ean egindako suberatutako eta as-crushed laginen M(H) kurbak.
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Dagoeneko zenbait autorek egitura aldaketa honekin lotutako

magnetismoaren aldaketa honi azalpen bat eman nahi izan diote. Botatako

idèia nagusienak bi efektuetan laburbil daitezke, aide batetik aldaketa

magnetiko hau atomo magnetikoen auzoko hurbilen egituraren aldaketari

atxikitzen zaio [Kuen 83 ; Yan 99] edo beste batzuek berriz, gelaska

parametroaren handipenaren ondorioa dela diote [Her 98 ; Ami 01] . Taylor

et al.-ek [Tay 58] adibidez, guztiz ordenatuak ez diren aleazioetan ematen

den asetasun-imanazioaren handipena, superegituraren suntsiketa dela eta

ematen dela diote, honek egitura ordenatuetan normalean 4 Al atomoz

ingurutako atomoak Fe gehiago inguruan izaten laguntzen baitu . Horrela,

Al-ek burdinari emandako karga transferentzia txikiago izango da eta Fe

atomoen momentu magnetikoa handiagoa . Ordenamenduak magnetismoan

1 6 1
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5.1.3. Irudia

Suberatutako

eta as-crushed

laginen

Mdssbauer

espektroak.



5.1 . Sarrera

duen eragina aztertzeko beste motatako esperimentuak ere egin dira,

adibidez Huffman et Fisher-ek [Huf 67], Mdssbauer esperimentuetan

oinarrituta, ferromagnetismoaren iturria deformazio prozesuan zehar

sortutako antifase mugak zirela proposatu zuten. Egoera honetan Fe-Fe

auzoko hurbilen kopurua egitura ordenatuetan baino handiagoa da eta beraz

honek sortzen duen eragina momentu magnetiko altuagoko eskualdeak

sortzea izango da .

FeAl aleazioetan desordenak duen eragina ikasteko egitura

nanokristalinoak erabili dira [Ami 01 ; Her 98] . Ikasketa hauek,

magnetismoan gelaska parametroaren handipenaren garrantzia azpimarratu

dute, batzutan gelaska parametroaren handipena akatsen kantitatearen

neurgailu bezala erabili da . Dena den, gelaska parametroak sortuko lukeen

eragin zuzenena Fe-Fe atomoen arteko distantzia handitzea litzateke eta hau

magnetismoarekin zuzenean erlazionaturik dago .

Baina nanokristalen [Ami 99 ; Her 98] bidezko desordenamenduaren

ikasketa sistematikoez aparte, ez dugu Fe-Al aleazioen ordena-desordena

prozesua sistematikoki aztertzen duen beste ikasketarik aurkitu .

Bibliografian aurkitutako lanetan, zuzenean guztiz desordenatutako laginak

lagin ordenatuekin konparatzen dituzte prozesuaren tarteko egoerak aztertu

gabe. Gure ustez, aleazio hauetan tarteko egoerak aztertzea ezinbestekoa da

magnetismoa eta egituraren arteko erlazioa aurkitzeko .

Hau izango da beraz atal honen helburua : Fe7oA130 aleazioen

magnetismo makroskopiko eta mikroskopikoan eta egituran ematen diren

aldaketen azterketa desordenamendu prozesuaren pausu bakoitzean .
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5.2 . Erabilitako teknikak

Lagin desordenatua ehoketaren bidez lortu genuen. Baina

garrantzitsuena, desordenamendu prozesua era sistematiko batean aztertzen

lagako zigun tresna aproposena aurkitzea zen, hau da desordenamendu

prozesua parametrizatzea usten zigun teknika, baldintza hauek betetzen

dituen teknika bolen bidezko ehoketa da, honen bidez Ehoketa prozesuan

zehar denbora eta emandako energia erabakitzen usten baitigu .

Laginaren birrinketa bolen bidezko errota planetario batean egin zen

(Reich PM4) . FeAl aleazioen propietate garrantzitsuenetarik bat beraien

gogortasuna da eta beraz, laginen kutsadura ekiditeko (erabilitako ontzien

hoiiuetatik edo bolaren materialetik) gogortutako altzairua erabili genuen

prozesurako. Laginari transferitzen zaion energia eta bola-hautsa talka

kopurua ere kontrola daiteke ontzietan jarritako bolen tamaina eta kopurua

eta abiadura kontuan hartuz . Birrindura prozesua simulatzeko talka kopuru

txikia eta transferitutako energia handia izatea behar da, horretarako 30mm-

tako bola bakarra erabili genuen 10 :1 bola-hautsa pisu-erlazioa erabiliz .

Atal honetan zehar ikusiko dugunez 470 K-ko tenperaturak egituran

birordenamendu prozesuak induzi ditzake eta beraz ehoketa prozesuan

kontuz ibili behar izan genuen hautsa berotu ez zedin . Hau ekiditeko

ehoketa denbora laburrak (15 minutu) eta etenaldiak (10 minutu) erabili

genituen horrela ontzien barruko lagina gainberotu ez zedin .

Ehoketa ordu bakoitzaren ostean laginaren egoera aztertu genuen, aide

batetik prozesua aurrera zihoala ikusteko, beroketarik gabe eta bestetik

hautsaren tamaina aldatzen ez zela ikusteko . Horrela magnetismo eta

egituran gertatzen diren aldaketak ordena-desordena prozesuagatik bakarrik

gertatzen zirela, eta ez nanokristalizazioagatik, ziurtatu nahi izan genuen .

Mikroskopio optikoaren bidez hautsen tamaina neurtu genuen eta batez-

5. Atala. Ordena-desordena trantsizioa
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5.2 . Erabilitako teknikak

besteko tamaina txikitzen ez zela ikusi ahal izan genuen berau 1 µm

inguruko zelarik. Adibide moduan 5.2.1 irudian 12 orduz ehotutako
laginaren argazkia jarri dugu.

Fig. 5.2.1 .

Mikroskopio optiko

batekin lortutako 12

orduz ehotutako

laginaren argazkia.

Birordenamendu prozesua aztertzeko berriz, neutroien

difrakzioa erabili dugu .

1 64

Egitura aldaketak X izpien bidezko difrakzioa eta kalorimetria termiko

diferentziala erabiliz aztertu ditugu . Aldaketa magnetikoen garapena

Môssbauer espektroskopia eta SQUID magnetometroa erabiliz egin dugu .
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5. Atala. Ordena-desordena trantsizioa

5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

Azpiatal honetan ordena-desordena trantsizioa azaltzeko egindako

neurketa esperimental desberdinen emaitzak azalduko ditugu .

5.3.1 . Neurketa esperimentalak

5 .3.1 .1 . X-izpiak

5 .3 .1 Irudian X-izpiekin lortutako emaitzak adierazi ditugu denbora

tarte desberdinetarako ehotuta izan diren laginentzat . Berriro ere, 5 .1

azpiatalean azpimarratutako suberatutako eta as-crushed laginen

desberdintasunak (D03 eta B2 superegitura gailurren desagerpena, gailurren

zabaleraren handipena eta gailurren 20 handiagoetaruntzko

desplazamendua) ikus daitezke . Baina erabilitako desordenamendu teknikari

esker desberdintasun hauek pausoka gertatzen direla ikusi ahal izan dugu

eta beraz desordenamendu prozesua sistematikoki ikasteko aukera emango

digu .
5.3.1 . Irudia.

Annealedl lagina eta

ehoketa ordu

desberdinez ehotuta

izan diren laginen X

izpien d aktograma.



5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

5.3 .2 Irudian D03 eta B2-ren bi gailurren garapena ikus dezakegu .
Gailur hauek ehoketa denborarekin poliki-poliki desagertzen dira, azkenik 5
orduko difraktograman horrelako gailurrik ez dira ikusten .

166

(200)

1h

Fig 5.3.2. Superegitura-gailurrek ehoketa denborarekin jasaten duten aldaketa . a) 5.3.5 .

irudiaren zoom-a . b) S parametroa kalkulatzeko egindako (200) superegitura-gailurraren

eskana (ikus 3 . atala) .

Gailur hauek trantsizioaren egoeraren berri ematen duten faktore moduan

hartuko ditugu, kasu horretan gailurren desagerpena lagin egitura

ordenatuen (D03, B2) egitura desordenatuarenganako (A2) trantsizioa

amaitu dela adieraziko liguke . Ehoketa denbora desberdinak trantsizioan

daukan eragina aztertzeko asmoz, S orden parametroak kalkulatu ditugu .



5. Atala . Ordena-desordena trantsizioa

5 .3 .7 Irudian parametro honen ehoketa-denborarekiko garapena adierazi

dugu, ikus daitekeen moduan parametro honen balioa lehenengo hiru

ehoketa-orduetan oso gogorki txikitzen da, hurrengo orduetan poliki-poliki

txikitzen delarik . Honek trantsizioa ehoketa-denborarekiko linealki

gertatzen ez dela adierazten digu, baizik eta trantsizio hau, batez ere,

hasierako ehoketa-orduetan ematen dela .

Fullprof programaren bidez egindako doiketekin gailurren zabalera

kalkulatu dugu (FWHM) . 5 .3 .3 Irudian parametro honen ehoketa orduekiko

garapena erakusten da . Gailurren zabalera monotonikoki handitzen da 4

orduko ehoketa arte eta hemendik aurrera zabalera konstante mantentzen da .

Doiketen azterketa sakonagoek erakusten digutenez zabaleraren

handipenaren arrazoia bereziki tentsioen agerpenak eta egituran akatsen

prozesu mekanikoen ondoriozagerpenak direla adierazten digute, hauek

sortzen direlarik .

-
-
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5.3.3. Irudia. X-izpietatik lortutako S- eta FWHM paarametroen garapena ehoketa

deborarekiko.

X-izpien diffraktogramen deskribapenarekin amaitzeko 5 .3.4 irudiak A2
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5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

parametroaren garapenaren eta FWHM-ren garapenaren kontra, gailurraren

posizioa ehoketa prozesuaren lehenengo orduan aldatzen ez dela ikus

daiteke. Angeluen desplazamendua hirugarren ordutik aurrera ikus daiteke

eta 7 ehoketa ordu ostean amaitzen da, hemendik aurrera gailurrak ez dira

gehiago mugitzen . Gailurren desplazamendu hau gelaska parametroarekin

erlazionaturik dago eta beraz , 5 .3 .5 irudian gelaska parametroaren ehoketa-

denborarekiko garapena irudikatu dugu. Ikus daitekeen moduan asetasun

balioa (- 2 .915 Á) 7 orduz ehotu ostean lortzen da . Balio hau as-crushed

laginean lortutako balioarekin bat dator eta beraz prozesua amaitu dela

adierazten digu .

5.3.4. Irudia . (440)

oinarrizko gailurraren

ehoketa denborarekiko

aldaketa .
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Ehoketa
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ematen
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5.3.1 .2 . Azterketa kalorimetrikoa (DTA)

Egoera desordenatua ehoketa edo crushing prozesuan zeharreko

energiaren metaketaren ondorioa da. Metaketa honek atomoek egoera

energetiko altuagoko posizioetara bultzatzen ditu eta laginean energia

metatzen den eskualdeak agertuko dira, esan bezala eskualde hauetan

atomoek energia altuagoko posizioak izango dituzte, hau da dislokazioak

eta akatsak. Baina, egoera metaegonkor honetatik berriro ere egoera

egonkorrera buelta daiteke tratamendu termikoen bidez . Efektu hau analisi

kalorimetriko baten bidez ikus daiteke, eta kasu horietan gailur exotermiko

bat lortuko dugu sistema bakoitzaren ezaugarri izango dena . Fe 7oA130 as-

crushed laginean, prozesu hau 470 Ktan gertatzen da. Gailur

exotermikoaren intentsitatea igortzen duen energiarekin zuzenki

erlazionaturik dagoenez, gailur honen intentsitatearen ehoketa-orduekiko

garapena laginaren egoeraren erakusle moduan har daiteke .

Hau ikusteko 5 .3 .6 irudian 20 °/min-ko beroketa abiaduran egindako

ehoketa ordu desberdinetarako DTA eskanak irudikatu ditugu, bertan

lortutako gailur exotermikoak ikus daitezke . DTA-k gelaska parametroak
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5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

erakusten duen joera bera erakusten du, hau da intentsitatea ehoketa

denborarekin handitzen da . Hau hobeto ikus dadin azalerak kalkulatu

ditugu, emaitzak 5 .3 .7 irudian agertzen dira . Azalera hau entalpiarekin

zuzen proportzionala denez, entalpiaren ehoketa-denborarekiko jokaeraren,

bai gelaska parametroak jasaten duen edo S-orden parametroak jasan duen

aldaketarekin konparatzen badugu, prozesu desberdinak (akatsen sortzea,

egitura desberdinen sortzea) behar duten energiaren berri eman diezaguke .

Hemendik aterako dugun informazioa atal honen azken azpiatalean

eztabaidatuko dugu .

Deskribapenarekin jarraitzeko bi puntu aipatuko ditugu . Alde batetik,

parametro honen asetasuna 6-7 ehoketa orduekin heltzen dela eta bigarren,

lehenengo ehoketa orduarekin gailurrik ez dela agertzen, kontutan izan

behar dugu lehenengo ehoketa orduetan gelaska parametroan ere ez zirela

aldaketarik ematen .

360 400 440 480 520 560

T(K)

1 70
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Figure 5.3.6. Lagin

desberdinetarako

(mill2, mill4, mill6 eta

mill8) DTA-ren bidez

lortutako gailurrak .
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5.3.7. Irudia . DTA-n lotutako gailur exotermikoaren azaleraren ehoketa

denborarekiko garapena

5.3.1 .3 . Neurketa magnetikoak

Jokaera magnetiko makroskopikoaren ezaugarriak aztertzeko

tenperatura desberdinetan M(H) kurbak egin ditugu lagin guztietarako .

Adibidez, 5 .3 .8 irudian 10 K egindako lagin desberdinen M(H) kurbak

konparatu ditugu, espero genezakeen moduan, ehoketa denborarekin j okaera

magnetikoaren aldaketa jarraia ikus daiteke . Hasteko aldaketa nabarienak

jokaera magnetikoa, hau da kurbaren itxura eta asetasun imanazioaren

desberdintasunak dira, azken hau aztertzeko M(H) kurben 4T-tik 7T-ko

tarteko balioak (eremu altuko balioak) hartu eta 0 extrapolazioaren bidez

asetasun imanazioak kalkulatu ditugu . 5 .3 .9 Irudian balio hauek ehoketa-

orduekiko adierazi ditugu .Lehenengo azterketa moduan ematen diren

aldaketak momentu magnetikoen aldaketak bezala interpreta daitezke . .

17 1

5 . Atala . Ordena-desordena trantsizioa

12



5.3. Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

Beraz, 5 .3 .9 irudia kontutan hartuz, ehoketa prozesuak magnetismoan

daukan eragina momentu magnetikoaren handipena dela esan dezakegu, eta

prozesuaren amaieran 6 ehoketa ordu ondoren, momentu magnetikoaren

balioa hasieran zeukanaren bikoitza dela . Dena den, interpretazio hau

neurketa makroskopikoak ematen digu eta hori egia dela probatzeko

neurketa mikroskopiko magnetikoak ezinbestekoak dira . Beraz gai honi

buruzko eztabaida geroago egingo dugu .

Jokaera magnetikoan ematen diren aldaketei dagokionez . 5 .3 .10 Irudian

eremu altuetako M(H) kurben doiketa linealen bideaz lortutako maldak

adierazi ditugu . Ikus daitekeen moduan, maldaren balioa ehoketa

denborarekin txikiagotzen da, honek ehoketa prozesuak egitura

aldaketarekin batera egitura ferromagnetikorako trantsizioa ere induzitzen

duela .

Y
Ñ
Ea

8h

3h

5.3.8. Irudia. Ehoketa denbora desberdinetarako lortutako M(H) kurbak.
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5.3.9 . Irudia. Asetasun imanazioaren aldaketa ehoketa denborarekiko (ikus testua) .
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5.3.10. Irudia. M(H) kurben eremu altuko eskualdearen maldaren aldaketa ehoketa

denborarekiko .

i

5.3 .1.4 . Môssbauer espektroskopia

5 .3 .11 Irudian ordu laburretarako ehotutako laginen Mássbauer

espektroak ikus daitezke eta 5 .3 .12 irudian denbora luzeagoan zehar

ehotutako laginen espektroak irudikatu ditugu . Remen ere, ehoketa



5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

prozesuak eragiten dituen aldaketak nabariak dira . Garrantzitsuena,

4.5mm/s-ko abiaduran agertzen diren espektroen ekarpenaren agerpen

goiztiarra da . Ekarpen berri hau, dagoeneko ordu batean zehar ehotutako

laginean ikus daiteke, irudian gezi baten bidez adierazi dugu (ikus 5 .3 .11 ) .

-7 .5 -6 -4 .5 -3 -1 .5 0 1.5 3 4.5 6 7.5

Abiadura (mmis)

d
a
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5. Atala. Ordena-desordena trantsizioa

5.3.12. Irudia. Ezkerra : 4,

5, 6 eta 11 orduz ehotuta

izan diren laginen

Móssbauer espektruak eta

eremu diskretoen bidez

egindako doiketak. Eskuma :

Eremu hiperfnoen bidez

egindako doiketen

emaitzekin eraikitako

Gaussiarrak (puntu txuriak) .

4 eta 5 orduz ehotutako

laginen espektroak eremu

hiperfinoen banaketaren

bidez ere doitu dira(puntu

beltzak) .

Ekarpen hau ehoketa-denborarekin handiagotzen da eta 4 ehoketa-ordurako

ekarpen nagusia bilakatzen da ; hemendik aurrera Móssbauer espektroek

erakusten duten itxura eta lehenengo ehoketa orduetakoak erakusten zutena

oso desberdinak dira. 4 ordu baino denbora laburreko ehoketa jasan duten

laginek, lagin ordenatua ezaugarritzen zuen egitura superparamagnetikoko

Móssbauer espektroak erakusten dituzte, hau da paramagnetiko itxurako
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5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

gailurra eta ekarpen ferromagnetiko zabala . 4 ordutik aurrera berriz,

espektroak ekarpen guztiz ferromagnetikoa desberdinak erakusten dituzte .

Bakarrik oso azterketa sakonak erakuts diezaguke paramagnetiko itxurako

ekarpenen agerpena .

Lortutako espektroak NORMOS programaren bidez doitu ditugu eta

laginaren egoeraren arabera prozesu desberdinak erabili ditugu . Lehenengo

espektruetan (ikus 5 .3 .11 irudia) esan dugunez itxura paramagnetikoko

ekarpena eta ekarpen ferromagnetiko zela ikus daiteke, hau da aurreko

gaiko espektroen oso antzerakoak dira, doiketa egitean beraz, 4 . atalean

lagin ordenaturako erabilitako metodoa erabili dugu . Hau da lagin

ordenatuari eta denbora laburrez (1 ordutik 5 ordura) ehotutako laginak

eremu hiperfinoen banaketa erabiliz doitu dira. 5 .4.11 eta 5 .4.12 irudietan

lortutako emaitzak ikus daitezke . ± 4.5 mm/s-tan agertutako ekarpena eremu

hiperfinoen banaketan oso ondo ikus daiteke . Ekarpen honen ondorioa 28 T-

tan agertzen den gai bernia izango da .

Dena den, dagoeneko esan dugun moduan, 4 ehoketa ordu ondoren

laginen espektroek mikroegitura magnetikoa erakuten dute, Fe atomo

magnetiko ezberdinez osatuta dagoena . X-izpiek ehoketa ordu hauetarako

dagoeneko desordena prozesua oso aurreratua dagoela adierazten digutela

kontutan hartuz, hau da gehien bat A2 egitura daukagula kontutan hartuko

dugu Móssbauer espektroen doiketa egitean . 3 . atalean A2 egitura eta

Fe7oA130 laginetan Fe atomoek izan zitzaketen ingurunearen probabilitateen

kalkulua egin dugu, horren arabera posizio probableenak 5 dira ingurune

hurbilean 4, 5, 6, 7 eta 8 Fe atomo dituztenak hain zuzen . Tokian-tokiko

ingurunearen teoriak dioenez [Bes 75] 3 Fe atomo baino gehiagoz

inguratutako Fe atomoak magnetikoak izango dira eta beraz Móssbauer

espektroetan eragina izango dute, bakoitza sextete baten bitartez. Honetaz

aparte, 5 .4.12 irudian, lau eta 5 ehoketa orduei dagokien espektroak
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oraindik 2 eta 10 Tesletan kokaturiko ekarpenak dauzkatela (ordenatutako

lagina bezala) ikus daiteke . Beraz orain esandako guztia kontuan hartzeko,

probabilitateak esandako 5 Fe ez baliokideen azpiespektroetaz aparte, 2 T-

ko ekarpena kontuan hartzeko singlete bat eta 10 T-ko ekarpena kontuan

hartzeko beste sextete bat gehituko ditugu . Doiketarako erabilitako

parametro aldakorrak desplazamendu isomerikoa, eremu hiperfinoak eta

azpiespektro bakoitzaren azalera erlatiboa izan dira, ikus daitekeenez

espektro kopurua handia da eta beraz parametro asko doitu behar dira,

horregatik eta lortutako emaitzen interpretazioa errazteko asmoz, eta lagin

hauen simetria kubikoa kontutan hartuz ekarpen kuadrupolarra 0-tzat hartu

dugu. Metodo hau erabiliz lortutako doiketak 5 .4.12 irudian jarri ditugu .

Doiketen lortutako emaitzei dagokionez, atomo kopuruarekiko eremu

hiperfinoaren txikipen lineala eta desplazamendu isomerikoaren handipen

lineala ikus daiteke . Alde batetik, badakigu gero eta atomo magnetiko

gehiago egon Fe atomo batez inguruan, gero eta eremu hiperfinoaren balio

altuago bat lortuko dugu eta beraz atomo horrek eremu hiperfino handiagoa

erakutsiko du . Bestalde, desplazamendu isomerikoa nukleoko elektroi-

dentsitatearekin erlazionatuta dago ; Fe atomo baten inguruan Al atomo asko

badaude orduan s elektroiak babestuko dituzten p eta d elektroien arteko

hibridazioa handia izango da eta betaz nukleoko elektroien dentsitatea

txikiagotuko da, elektroi-dentsitatearen txikipenak desplazamendu

isomerikoaren handipena ekarriko du . FeAI aleazioen kasuan badirudi Al

atomo kopuru desberdinak eragiten duen aldaketa ez dela oso handia, 5.3 .13

irudian aldaketa handiena 0.1 mm/s-koa dela ikus daiteke .
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5.3.13. Irtudia . As-crushed laginaren kasuan lortutako eremu hiperfino eta

desplazamendu isomerikoaren arteko erlazio lineala .

16 18 20 26 28 30

Aipatu dugunez bi metodo desberdin erabili ditugu doiketak aurrera

eramateko, aide batetik eremu hiperfinoen banaketa eta bestalde eremu

hiperfinoen bidezko doiketa. Bi metodo hauen artean lortutako emaitzen

konparaketa egin ahal izateko sextete bakoitzaren doiketa diskretuetan

sextete bakoitzerako lortutako emaitzekin (zabalera, azalera eta eremu

hiperfinoa) Gaussiarrak eraiki ditugu . Konparaketa hau 5 .3 .12 irudian ikus

daiteke eta posizioak bat datorrela ikus daiteke . Gainera irudiak adierazten

duen moduan eremu hiperfino txikiena duen sextetearen azalera gero eta

txikiagoa da eta azkenean ez da beharrezkoa izango 8 orduz ehotutako

laginen espektruak doitzeko .10 Teslako ekarpen hau egitura ordenatuaren

ezaugarria denez, honek, mikroegitura magnetikoaren ikuspuntutik,

trantsizioa bukatu dela esan nahiko luke .
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5.3.2 . Eztabaida

Aurreko azpiatalean lortutako emaitza esperimentaletatik ehoketa

prozesuak bi trantsizio desberdinak bideratzen dituela ikusi dugu : egituraren

ordena-desordena trantsizioa eta trantsizio magnetikoa. Entalpiaren (DTA-

ren gailur exotermikoaren azalera) garapena bezalako balio makroskopikoak

edo ehoketa denborarekiko imanazioaren balioaren aldaketak prozesua 5-6

ehoketa ordu ondoren amaitzen dela adierazten digute . Baina, teknika

mikroskopikoak, hala nola: X.izpiak edo Móssbauer espektroskopia, lagina

7-8 ehoketa ordu arte garatzen jarraitzen duela adierazten digute . Beraz,

ehoketak ez ditu ikasitako parametro guztiak era berean aldatzen. S-

parametroaren aldaketa bereziki lehenengo hiru ordutan gertatzen den arren,

gelaska parametroa ez du denbora tarte horretan aldaketa nabaririk jasaten .

(ikus 5 .3 .3 eta 3 .5 irudiak) . Eta 5 .3 .19 irudian imanazioaren balioen aldaketa

jarraiea ikus daiteke ehoketaren hasierako orduetatik . Orain arte Fe atomoen

ingurune hurbilaren birordenamendua eta Fe-Fe distantziaren aldaketa izan

dira aldaketa magnetikoa azaltzeko erabiltzen ziren erantzunak . . 5 .3.3, 5 .3 .5

eta 5 .3 .9 irudien konparaketa sinple batekin, ordena-desordena prozesuan

ematen den magnetismoaren aldaketa gogorra aztertzeko, bi faktore hauek

kontutan hartu behar direla ikusi ahal dugu . Zoritxarrez erabilitako

desordenamendu metodoa (ehoketa) eta prozesuan zehar egindako neurketa

esperimentalak ez dira nahikoak faktore bakoitzak magnetismoan duen

ekarpena erabaki ahal izateko . Honi buruzko eztabaida luzeagoa hurrengo

atalean, birordenamendua aztertzen dugunean egingo dugu .

Dena den, lortutako datuetatik ehoketa prozesuak magnetismoan duen

eragina azter dezakegu . Adibidez, Móssbauer espektroskopiaren bidez

5 . Atala . Ordena-desordena trantsizioa
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5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

lortutako datuekin, laginean gertatzen diren talkek mikroegituran eragiten

duten efektuaren irudia egin dezakegu (ikus 5 .3 .11 eta 5 .3 .12 irudiak) . Esan

dugun moduan, ehoketaren ondorioz ± 4.5 mm/s abiadura inguruan ekarpen

berria sortzen da, geroago 28 Teslako eremu hiperfinoko ekarpenarekin

erlazionatu duguna . Ekarpen honen agerpena beste bi ekarpenen

independentea dela dirudi eta lehenengo ehoketa orduarekin jadanik hiru

ekarpen hauek oso ondo definitua daude. Honek laginaren wikroegoera

magnetikoa ehoketarekin homogeneoki gertatzen ez dela adierazten dugu .

Alginaren zenbait eskualdetan, mikroegitura magnetiko bernia sortu da,

laginaren beste eskualdeetan oraindik dagoen mikroegitura lagin

ordenatuarena jarraitzen du izaten (itxura paramagnetikoko eta 10 Teslako

ekarpenak dituena) . Beraz, badirudi bolen bidezko talkek laginean

induzitzen duten aldaketa tokian-tokikoa dela, hau da mikroegitura talka

gertatu deneko eskualdean gertatzen da baina ez laginaren beste

eskualdeetan . Gainera mikroegitura magnetikoan ematen den edozein

aldaketa gertatzen diren mikroegitura kristalografikoen aldaketen ondorioa

denez, eskualde berri hauetan ehoketa mekanikoaren bidez induzitzen diren

aldaketa topografikoak (akatsak, tentsioak edo orden-desordena

trantsizioak) hemen kokatuko dira .

Gainera, 28 Teslako ekarpen honek induzituriko eskualde magnetiko

berrien informazio gehiago ere eman diezagukete. Eremu hiperfinoaren

banaketan ekarpen honen posizioa konstatnea da beti, baita lau eta bost

orduko laginetan ere, nahiz eta azken hauen jokaera ia guztiz

ferromagnetikoa izan (ikus 5 .3 .10 irudia). Spinen lasaikuntza denbora

kontutan hartuz, honek, jokaera ferromagnetikoa beti ikusten denez,

Mdssbauerraren denboraren barruan dagoela adierazten du eta aurreko gaian

ikusi dugun moduan induzitutako eskualdeen tamaina - 15 nmkoa izango
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da. Hau talka irizpenaren luzera minimoa izango litzatekeelarik edo

laginaren egituraren barnean talkak izango lukeen eragina .

Môssbauer espektroetatik informazio gehiago lortzeko asmoz, lortutako

eremu hiperfinoen banaketak hiru Gaussiarren bidez doitu ditugu, Gaussiar

bat ikusten den ekarpen bakoitzerako . Doiketa hauetan lortutako

parametroetako b eztabaidatuko ditugu, hau da ehoketa denborarekin,

Gaussiarren azalera eta ekarpen bakloitzaren eremu hiperfinoaren batez-

besteko balioa aztertuko ditugu . 5.4.14 Irudian azalerari dagokion ehoketa

denborarekiko joera azaltzen da ; irudi honetan 28 Teslako (3 . Gausssiarra)

ekarpena handitzen dela ikusten da, aldi berean beste bi ekarpenak (egitura

ordenatuarekin erlazionatuta dauden biak) txikitzen direlarik .
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5.4.14. Irudia. Gaussiar bakoitzaren azaleraren aldaketa ehoketa deborarekin .

Hau espero genuen bezala gertatzen da, zeren Gaussiar honen azaleraren

handitzeak ehoketarekin talken kopurua handiagotzen ari dela adierazten

digulako. Oso garrantzitsua da bordenari dagozkion bi Gaussiarren joera,
hau da biak txikitzen dira eta gainera kopuru berean, hau da 28 teslako

osagaiaren agerpenak beste bi ekarpenak neurri berean aldatzen ditu. Honek
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5.3. Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

adierazten digu efektu hauek talkengatik geratzen direla zuzenean . Eremu

hiperfinoaren garapena begiratzen badugu (ikus 5 .4.15 irudia), bertan bi gai

Ehoketa denborarekin konstante mantentzen direla ikus daiteke ; itxura

paramagnetikoa duen gaiarena eta 28 Teslako ekarpenarena; hirugarrena

aldiz, egitura ordenatuan agertzen diren klusterri dagokion ekarpena,eremu

hiperfino handiagoetaruntz mugitzen da .
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5.4.15. Irudia. Lortutako Gaussiarren eremu hiperfinoaren aldaketa ehoketa denborarekin .

Kluster magnetiko hauen jokaera superparamagnetikoa kontutan hartuz,

eremu hiperfinoan gertatzen den aldaketa hau, klusterren spinen lasaikuntza

-denboraen aldaketagatik gertatu behar da . Beraz, hasiera batean esan

genezake kluster hauen handipena gertatzen ari dela . Baina, sortzen ari diren

eta klusterrak baino asoz handiagoak diren induzitutako eskualde berriak

hartu behar ditugu kontutan . Spinen lasaikuntzari dagokionez berri hauek

egonkorragoak eta indartsuagoak dira eta sortuko dute oso trukatze eremu

handia beraien inguruan ; eremu hauek aplikatutako kanpoo eremuen antzera

partícula superparamagnetikoen spinen lasaikuntza denboran eragin nabaria

izango dute . Gainera, Ehoketa denborarekin Gaussiar honen (eskualde
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ordenatuean dauden klusterrak) eremu hiperfinoaren handipena eta 28

Teslako Gaussiarraren (induzitutako eskualde berriak) azaleraren handipena

neurri berean hasten dira . Beraz, orain ikusitako kontuan hartuz, hau da

ehoketa denborarekin induzitutako eskualdea gero eta handiagoa da; beraien

trukatze eremuaren eskualdea ere gero eta handiagoa izango delarik,

ondorioz honen eraginpean dauden klusterren kopurua gero eta handiagoa

izango da . Hemendik ondoriozta dezakegu klusterren ekarpenaren eremu

hiperfinoaren handipena induzitutako eskualde magnetikoen agerpenaren

ondorioa direla eta ez klusterren tamainaren handipenaren ondorioa .

SQUID-aren bidez ikus daitekeen laginaren imanazioaren handipena

(ikus 5 .3 .9 irudia) ezin da Fe atomoen momentu magnetikoaren handipena

bezala azaldu; irudi hauek erakusten diguten gauza bakarra, aldaketa

magnetikoen ikuspuntu makroskopikoa da. Aurretik eztabaidatutako

Móssbauer emaitzetatik, berrriz ondoriozta dezakegu ekarpen desberdineko

atomoen magnetismoa ez dela aldatzen, eta beraz imanazioaren handipena

induzitutako eskualde berrien ondorioa da eta ez ehoketarekin batera ematen

den laginaren egituraren garapen homogeneoarekin . Imanazio kurbetan

eremu altuko maldaren aldaketa (ikus 5 .3 .10 irudia) bi kontribuzio

magnetikoen koesistentziagatik gertatzen da . Frogatu dugun moduan,

induzitutako eskualdeak Môssbauer espektroan guztiz definituta egoteko

moduko neurriak dituzte eta laginaren beste eskualde guztiek ez dute

ehoketarekin aldaketarik jasotzen . Eta beraz superparamagnetikoak izaten

j arraituko dute . Ehoketa aurrera doan neurrian, induzitutako eskualde

magnetikoen kopurua handitzen da eta azkenean lagina batez ere jokaera

ferromagnetikoa izango du .

Asetasun-imanazioaren balioen aldaketa eta orain aipatu dugun

maldaren aldaketa, aide batetik M5ssbauerrak adierazi digun moduan



5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

mikroegituraren garapena bezala ikusi dugu, baina laginaren garapen global

bat bezala ere azter daiteke. Honekin jarraitzeko, bi faseen arteko

koexistentziaren berri ematen diguten argipenak behar ditugu . Hau egiteko,

SQUID-ean egindako histeresi zikloak eta M(h)T kurbak konparatuko

ditugu; horretarako bi lagin aukeratu ditugularik, alde batetik mi112

(prozesuaren tarteko egoera bat adierazten duena) eta bestetik mi115

(prozesuaren ia amaierako egoera bat) .

(ikus 5 .3 .19 eta 5 .3 .20 irudiak) . 5 .3 .16 Irudiak tenperatura desberdinetan

lortutako aukeratutako bi lagin hauen M(H) kurbak erakusten dizkigu .
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5.3.16. Irudia . Bi lagin

desberdinetarako (2h eta 5h)

tenperatura desberdinetan

egindako II(H) kurbak.
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Mil12 laginak tenperaturarekiko imanazioaren handipena erakusten du,

horrekin batera eremu altuetako M(H) kurbaren malda txikiagotzen delarik .

Bi emaitza hauek 4. ataleko laginaren ezaugarriak dira . Gainera

imanazioaren handipena jarraia da 200 K arte berriro ere lagin ordenatuan
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gertatzen denarekin bat datorrena. Beraz, mi112 laginaren joera lagin

ordenatuaren joera berdina da, nahiz eta jadanik lagin hauetan induzitutako

eskualde magnetiko bat dagoela frogatu dugun . Beraz Móssbauer

espektroskopian esan duguna kontutan hartuz, induzitutako eskualde

ferromagnetikoekin batera eskualde superparamagnetikoak ere badaudela

ikusi dugu. Mi115 laginean berriz, horrelako ezaugarririk ez dugu aurkitu .

Lagin ordenatuaren beste ezaugarri interesgarri bat tenperaturarekiko

eremu koertzitiboak erakusten duen jokaera da. 5 .3 .17 Irudian aukeratutako

bi laginen eremu baxuetako histeresi zikloen eskualdeak irudikatu ditugu

tenperatura desberdinetarako . Berriz ere mi112 laginak erakusten duen

jokaera lagin ordenatuarekin 3 . atalean ikusi duguna da, tenperatura altuko

eta tenperatura baxuetako eremu koertzitiboaren arteko aldaketa oso handia

da 5 K azpitik histeresi zikloak hartzen duen itxura domeinu-bakarreko

sistemek daukatena da (ikus 3 .atala)

Bestalde, mi115 laginean agertzen diren eremu koertzitiboaren aldaketak

ez dira hain nabariak eta eremu koertzitiboaren balioa ia konstantea da, bere

balioa mi112 laginak 50 K-tik gora daukana delarik (ikus 5 .3 .17 irudia) .

Berriro ere lagin ordenatuaren histeresi zikloa ekarri behar dugu gogora,

hori eztabaidatu genuenean eremu baxuko histeresi zikloak hartzen men

itxura domienu-anitz-domeinu-bakar trantsizio magnetikoari atxikitzen

genion,

	

orduan gertatzen bait da kluster ferromagnetikoen

superparamagnetizazio osoa . Hau kontutan hartuz, mi112 laginen histeresi

zikloen itxurak laginean induzitutako eskualde ferromagnetiko handiak

egon arren beraien trukatze eremua klusterren jokaera magnetikoa aldatzeko

bezain indartsu eta irizpen luzekoa ez dela adierazten digu, beraz ekarpen

superparamagnetikoa daukan laginaren eskualdea induzitutako eskualde

magnetikoekiko guztiz independentea da . Mill 5 laginean ordea, eremu
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5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

baxuko histeresi zikloen itxurek beti domeinu-anitzeko egitura daukagula

adierazten digute, eta klusterren magnetismoari dagokionez, existitzen

badira, induzitutako eskualdeen magnetismoa dela eta guztiz "ezkutatuta"

egongo dira .
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5.3.17. Irudia. Temperatura desberdinetan neurtutako histeresi zikloen eremu baxuko

eskualdea a) 2 ordutan zehar ehotutako lagina eta b) 5 ordutan zehar ehotutako laginaren

kasuetan .



Dena den, orain egin dugun interpretazioa zuzena bada, guztiz

superparamgnetikoak diren kluster kopurua ehoketarekin txikiagotu beharko

litzateke, induzitutako eskualdeak hauen lekua hartuko baitute . Klusterren

kopuruaren txikipenak deskonexioa gertatzen deneko eremu koertzitiboan

ere eragina izan beharko luke, zeren trukatze akoplamendu bolumenean

dauden klusterren klusterren kopurua ere txikiagoa delako . 5 .3 .18 Irudian

eremu kertzitiboaren balioa zenbait lagin eta tenperaturetarako irudikatu

dugu. Ikus daitekeen moduan, klusterren kopuruaren txikiagotzearen efektua

nabaria da . Alde batetik, esan beharra dago eremua txikitzen hasten deneko

tenperatura finkoa dela eta fase ordenatuan ematen zen tenperaturarekin bat

dator T80 . Honek laginean dauzkagun bi fase magnetikoen teoria indartzen

du eta gainera bi faseak independenteak dira .
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5.3 . Desordenamendu prozesuaren azterketa sistematikoa

Bestalde, eremu koertzitiboaren tenperaturaren txikiagotzearekiko

handipena gero eta txikiagoa izango da ehoketa denbora handitzen dugun

heinean, azaldutako kluster kopuruaren txikipenarekin bat datorrelarik .

Orduan, kluster magnetikoen deskonexioagatik ematen den eremu

koertzitiboaren handipena eta tenperatura txikipenarekin ematen den

klusterren tamainaren txikipena dela eta eremu koertzitiboaren txikipenaren

arteko lehia ez da ikusten. Adibidez, 5 K-tan lagin ordenatuak erakusten

duen eremu koertzitiboaren balioa 75 K-tan aurkezten duenaren -40 aldiz

handiagoa da, baina mi115 laginaren kasuan 75 K-tan neurtutako eremua

koertzitboa 5 K-tan neurtutakoa baino bakarrik -3 aldiz txikiagoa da . Bi

ehoketa ordu gainetik jadanik ez da Tiso aldaketarik ikusten .

Prozesu honen amaieran, 6 ehoketa ordu ostean, induzitutako

eskualdeak lagin osoko jokaeran inposatuko dute eta bakarrik induzitutako

fase honi dagokion jokaera ikusi ahal izango dugu .Hau da, jokaera guztiz

ferromagnetikoa izango da, asetutako imanazio kurbekin eta sextetez

osatutako M5ssbauer espektroekin .

5.3.3 . Ondorioak

5.3 .19 Irudian ehoketa prozesuak laginean eragiten duen aldaketa

magnetikoa irudikatu dugu (ikus 5 .3 .19 (a) Irudia) laginaren mikroegitura

magnetikoa lagin ordenatuari dagokiona da (ikus 4 . atala), hau da matrize

paramagnetiko batean elkarren artean konektatutako kluster

ferromagnetikoak . Bolak lainaren gainean jasaten dituen talkak direla eta

energia transferentia bat gertatzen da eta atomoen birordenamendua ematen

da (Irudia 5 .3 .19 (b)) . Birordenamendu hau S parametroan berehala ikus

daiteke, ehoketa prozesuaren lehenego ordutan asko jeisten delarik . Baina
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MSssbauer eta neurketa magnetikoak aditzera ematen dutenez egituran

ematen diren aldaketak tokia-tokikoak dira bakarrik. Eremu hiperfinoaren

banaketak ehoketaren ondorioa 28 T inguruko ekarpoen baten agerpena dela

adierazten digu, ekarpen hau gainera aurretik lagin ordenatuak zeuzkan bi

ekarpenekin koexistituko du . Ekarpen berri hau induzitutako eskualde

ferromagnetikoei dagokio. Tenperaturarekiko eremu koertzitiboak erakusten

duen jokaera histeresi zildoek eremu baxuetan duten itxura, bi eskualde

magnetiko desberdinen koexistentzia baiezten dute eta gainera elkarrekin

independenteak direla adierazten dute. Ehoketa prozesua aurrera doan

neurrian, induzitutako eskualde ferromagnetikoak handitzen dira, horrekin

batera eskualde superparamagnetikoak (klusterrak) txikitzen direlarik (ikus

5 .3 .19 (c) irudia)

5. Atala . Ordena-desordena trantsizioa

5.3.19. Irudia. Ehoketa prozesuarekin laginak jasaten duen aldaketa . Eskualde jarraiak

laginaren eskualde ordenatuari dagozkie eta marratutakoa induzitutako eskualalde

ferromagnetikoei dagokio.
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8 Teslako ekarpena da orduan garrantzitsuena eta hemendik aurrera

eskualde induzituak daukaten Môssbauer espektro konplexua agertzen da .

Egitura hau bereziki Fe atomo magnetiko ezberdinez osotuta dago eta

espektroa sextete magnetiko kopuru diskretu batez doitzen dira . Klusterren

zenbakia oso txikia izango denez tenperatura baxuetan ematen den egoera

perfektu superparamagnetikorako efektua (eremu koertzitiboaren aldaketa)

asko txikitzen da. Trantsizio tenperatura 50 K izaten jarraitzen du baina

eremu koertzitiboaren handipena gero eta txikiagoa da . Prozesuaren

amaieran, induzitutako eskualdeak lagina osoa beteko dute eta hauen

propietate magnetikoak dira laginaren jokaera magnetikoa gidatuko dutenak

(Irudia 5 .3 .19 (d)) .

5.4 . Ordenamendu prozesua

Aleazio desordenatu baten ordenamendua aztertzea oso garrantzitsua

da, prozesu honekin laginaren magnetismoa nabarmenki txikitzen baita .

Azterketa honekin beraz, mikroegitura eta magnetismoaren arteko

erlazioaren ikas dezakegu eta hori jakinda material hauek erabilpen

desberdinetan aplikatu .

5 .4 .1 Irudiak as-crushed laginaren DTA irudia erakusten du, prozesua

20°/min-ko abiaduraz burutu dugu eta emaitza gailur oso nabari eta

intentsua da bere maximoa 470 K-ko tenperatura inguruan dagoelarik .

Tenperatura altuagotan beste bi gailurtxo ikus daitezke, hauek

lehenengoarekin konparatuta oso txikiak dira eta 600 K eta 770 K inguruan

aurkitzen dira, hurrenez hurren .

Huffman and Fisher [Huf67] 1967 . urtean jadanik as-crushed laginen

magnetismoa denbora laburreko suberaketaren bidez deuseztatzen zela ikusi
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zuten, gainera, prozesua gerta zedin behar ziren tenperaturak ez ziren batere

altuak (370 K eta 470 K inguruko tenperaturetan ikusi zuten trantsizioa) .

Fenomeno honen azalpena hutsuneak eta dislokazioak izan zitezkeela

proposatu zuten, baina ondorio batera heltzeko, beraiek egindako baino

azterketa askoz zabalagoa egin behar zela gaineratu zuten . Gainera

kalorimetroan agertutako gailurra magnetismoaren txikipenarekin lotua

egon zitekeela aurreratu zuten . Badirudi, beraz, 470 K-etan (ikus 5 .4 .1

irudia) maximoa duen gailur honek, bai propietate magnetiko eta bai

egituran gertatzen diten aldaketekin zer ikusia izango duela, hau dela eta

trantsizio hau gertatzen deneko tenperaturari Tr deituko diogu. Kontutan

hartu beharrekoa da, lan honetan erabilitako teknika desberdinetan

suberaketa abiadura desberdina izan dela. Hori dela eta, trantsizioa ikusi

ahal izango dugu, baina suberaketa abiaduraren arabera trantsizio-

tenperatura aldatuko da, dena den beti kalorimetroan ikusten den gailurretik

gertu aurkituko da

cc
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5.4.1 . Irudia. 900 K arte egindako DTA eskana.
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5.4 . Ordenamendu prozesua

Geroago, Yang eta Baker [Yan 97] Fe60A14o aleazioko monokristalak

plastikoki deformatuz berotzean askatzen zuten energia kalkulatu zuten .

Hiru gailur exotermiko ikusi ahal izan zituzten eta ferromagnetismotik

paramagnetismorako aldaketa tenperatura gutxieneko gailurrari leporatu

zioten, hots 440 K-550 K tartean ematen zen gailurrari .

Ehoketaren bidez hauts bihurtu zituzten FeA1 aleazioen kasuan,

tenperatura baxuko gailurra ere ikusi ahal izan da . Honi buruz lehendabiziko

artikulua Gianella et al.-ek [Gia 95a; Gia 95b] publikatu zuten. Autore

hauek gailur hau desordena-ordena trantsiziotzat hartu zuten . Amils et al .-ek

[Ami 01] Fe60A140 nanoegituratutako hautsa erabili zuten aleazio hauen

mikroegitura eta propietate magnetikoak aztertzeko eta lehenengo gailur

hori akatsen desagerpena eta gelaska parametroaren txikipenari atxikitu

zioten, hau da irizpen motzeko birordenamendu bati . Gainera, akats

planarrak eta linealak horrela ezin zitezkeela kendu adierazi zuten,

horretarako 1100 K tenperaturak behar zirelarik . 400 eta 520 K-tan oraindik

kristalizatze prozesurik ez zela gertatzen azaldu zuten, baina 670 K-tan

birkristalizatze prozesua aktibatzen zela gaineratu zuten . Aipagarria da,

Fe60A140 aleazioetan gailur exotermikoa aurkitu deneko tenperatura tartea,

laginak jasandako deformazio mekaniko teknika desberdinen

menpekotasuna ez duela, eta gainera Fe70A130 laginean aurkitu den

tenperaturarekin bat datorrela (ikus 5 .4 .1 irudia) . Gainera lagin hauen fase

diagramak ez du T,-n aldaketarik erakusten . Beraz gailur exotermiko hau

birordenamendu prozesuarekin eta deformazio mekanikoan ematen diren

tentsioen lasaikuntzarekin erlazionatuta egon behar du .

Azpiatal honetan, Fe70A130 aleazioen lagin desordenatuaren

birordenamendu prozesuan gertatzen diren fenomenoen azterketa

sistematikoa egingo dugu .
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5 .4.1 . Neurketa esperimentalak .

5.4.1.1. X izpiak

Fe7oA130 laginen egiturak jasandako tratamenduaren menpekotasun

handia dauka . Ikusi dugun moduan, azterketa kalorimetrikoak as-crushed

laginean Tt inguruan gailur exotermikoa agertzen dela ikusi dugu, gailur

honek laginean aldaketa itzulezina adierazten duelarik . Gailur exotermikoa

gertatzean egituran ematen diren aldaketak ikusi ahal izateko, as-crushed

lagina 570 K berotu dugu (dta-heatedl) 20 K/min-ko beroketa

abiadurarekin . Gainera prozesu bera jarraituz beste as-crushed lagina

suberatu genuen baina 1170K arte (dta-heated2) (ikus 3 atala) . 5 .4.2

Irudiak giro tenperaturan egindako hiru agin hauen difraktogramak

erakusten ditu .
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5.4.2. Irudia. Hiru lagin desberdinetarako egindako giro tenperaturako difraktogramak .
a) Eskan osoa. b) Bi superegitura-gailurrak . b) Oinarrizko gailurra .
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5.4 . Ordenamendu prozesua

As-crushed laginaren eskanak A2 egiturari dagokion difraktograma

tipikoa erakusten du (ikus 3 . atala), dta-heatedl laginak ere berdina

erakusten duelarik . Baina dta-heated2 laginaren difraktogramak ordea,

superegitura-gailurrak erakusten ditu eta teoriak dioenez (ikus 3 . atala) D03

etaB2 egitura ordenatuei dagokie . Aipatu behar dugun hurrengo

desberdintasuna, gailurren posizioaren aldaketa da, gelaska parametroa

laginaren suberaketarekin txikiagotzen da . Lehenengo tratamenduarekin

ematen den gelaska parametroaren txikipena 0.5 %koa da eta txikipen osoa

0.62 %koa da, beraz lagin ordenatuaren gelaska parametroa lortzen da .

Beraz, gelaskaren aldaketa nabariena Tt ondoren ematen da . Irudi berdinean

(ikus 5 .4 .2 irudia), gailurren zabalerak jasaten duen aldaketa ikus daiteke ;

tenperatura altu arte suberatutako laginaren gailurrek txikipen nabaria

jasotzen dute, baina 570 K ostean ematen den gailurraren zabaleraren

aldaketa ikusezina da .
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5.4.3 . Irudia. Orekako tenperaturetan lortutako X izpien difraktogramak (a) (220) gailurra

eta (b) (200) gailurra.

5 .4 .3 irudiak 10°-46 ° tartean egindako hiru XRD difraktogramak

erakusten ditu, neurketa hauek oreka tenperaturan (ikus 3 atala) eta hutsean
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egin dira. Neurketak lehenengo 325 K-tan eta gero 375 K to 570 K

tenperatura tartean 25 K-eko pausuetan . 5 .4.2 (a) irudian (220) gailurrerako

lortutako emaitzak ikusten dira aukeratutako hiru tenperaturetarako . 475 K

arte gailurra posizio berdinean mantentzen da eta gero 570 K arte jarraiki

mugitzen da 28 handiagoetaruntz. Aipatzekoa da, (220) gailur honen

zabalera ez dela aldatzen .

5 .4.3 (b) irudian 10°-40° tartean neurtutako hiru difraktograma ikus

daitezke. Irudi honek 325 K-tan egindako eskanean sorbalda handi bat

erakusten du, baina ezin da difrakzio gailurrik bereiztu . Irudian erakutsi ez

dugun arren, 450 K arte lortutako eskanak antzerakoak dira, hau da

beraietan difrakzio gailurrik ezin da bereiztu. Baina, 475 K-tan 28=31 °

posizioan superegitura gailurra bat agertzen da, berau (200) difrakzioari

dagokio, B2 eta D03 egituren ekarpenak dauzkana . Hurrengo

tenperaturetan ere gailur hau ikus daiteke eta lagina berriro ostean ere gailur

hori mantentzen da . Beraz, (200) gailur honen agerpenak 450 K inguruan

ematen den aldaketa itzulezinaren erakusle bat da. Gainera, nahiz eta gailur

honek D03 eta B2-ren ekarpenak dituen, 23 'tan ikusi beharko litzatekeen

D03 fasearen gailurrik ez da ikusten eta beraz badirudi (200)-ren

gailurraren agerpena bakarrik B2 fasearekin zer ikusia daukala . Aipagarria

da gailur hau agertzen deneko tenperatura eta DTA gailur exotermikoa

agertzen deneko tenperatura bat datozela .

5.4.1.2 . Ezaugarritze magnetikoa

Imanazioaren jokaera tenperaturarekiko erakusten duten kurbak, M(T),

Faraday magnetometroaren bidez 300 K-tik 900 K-rako tenperatura tartean

eta 0.15 T-ko eremua aplikatuz. Bi beroketa egin genituen, lehenengoan
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5.4 . Ordenamendu prozesua

lagina 900 K arte berotu genuen eta gero labearen barnean lagina giro

tenperaturara hoztu ondoren berriro 900 K arte berotu genuen .

5 .4.4 irudian lehenengo kurbak maldaren aldaketa nabaria erakusten du

450 K inguruan (Te) ; aldaketa hau aurreko azpiatalean erakutsitako egitura

aldaketen tenperaturarekin bat dator (esan beharra daukagu, teknika

desberdinetan ez dugula beroketa-abiadura berdina erabili eta beraz ez dugu

espero trantsizioa gertatzen deneko tenperatura berdin-berdina izatea) .

YÑ
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5.4.4. Irudia. M(T) curve performed by mean of the Faraday magnetometer .

Tf tenperaturan beraz seinale magnetikoaren txikipen nabaria dago .

Badirudi magnetismoa tenperaturarekin gutxitzen dela, aldaketa hau gogorra

da Tj - inguruan, gero badirudi magnetismoa gutxitzen duen prozesu hori

gelditzen dela, hau da Tjtik aurrera magnetismoa ez da hain gogorki

txikitzen. Ematen du, egitura magnetiko batetik magnetismo gutxiago duen

beste egoera baterako trantsizioa gertatzen ari dela eta Tf tenperaturaren

inguruan lagina bi egitura horietaz osotuta dago eta beraz lagina hasierako

egoeran baino seinale magnetiko txikiagoa ematen du. Bestalde



suberatutako laginaren kurba begiratzen badugu, seinale magnetikoa asko

ere baxuagoa dela ikus daiteke(lehenengo beroketa ondoren laginaren

seinale magnetikoa % 60 gutxitu da) . Egoera berriaren Curieren tenperatura

500 K ingurukoa da . Badirudi, beraz, lagina 900 K-ra berotu ostean lagina

bereziki magnetismo gutxiagoko egoera batez osatuta dagoela .

dta-heated1

dta-heated2

as-crushed

10K -
I	I	I	I	

5
µ0H (T)

5.4.5. Irudia. SQUID magnetometroaren bidez lortutako hiru lagin desberdinen M(H)
kurbak.

5 .4.5 irudian 10 K-tan egindako hiru M(H) kurba ezberdin ikus ditzakegu,

as-crushed, 570K (data-heatedl) arte eta 1170K (dta-heated2) arte

berotutako laginetarako .

As-crushed lagina jokaera ferromagnetikoa erakusten du eta 3 T

inguruan saturatzen da, bere asetasun-imanazioa 150 Am2/kg delarik .

Aitzitik, suberatutako laginak 7 T-tan ere ez dira asetasunera heltzen, hau da

erakusten duten jokaera magnetikoa aurreko atalean ikusitako lagin

ordenatuaren oso antzerakoa da .

Emaitza hauek kontutan hartuz, as-crushed lagina jokaera

ferromagnetikoa daukala esan dezakegu baina Tt ostean imanazioaren
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5.4 . Ordenamendu prozesua

txikipen bat dago eta portaera magnetikoaren aldaketa nabari bat SQUIDeko

M(H) kurbetan ikus daitekeen moduan . Tj ostean lagina ez dauka jokaera

ferromagnetikoa, aurreko atalean ikusi dugun joera magnetikoaren antza

gehiago dauka (ikus 4. atala) . Gainera Faraday magnetometroan ikusitako

aldaketa X izpietan ikusitako egitura aldaketarekin bat dator

5.4.1 .3 . Móssbauer sespektroskopia

5 .4.6 irudian tratamendu termiko ezberdinen ostean giro tenperaturan

neurtutako Môssbauer espektroak ikus ditzakegu eta, beste azpiataletan

ikusi dugun moduan, as-crushed lagina sextet bat erakusten du gailur

zabalekin, laginaren egoera desordenatuaren berri ematen diguna .

Espektroaren itxura laginean dauden Fe atomo gehienak ferromagnetikok

direla ematen digute aditzera . Lagina DTAn 570 K-ra berotu ostean, lortzen

den Mdssbauer espektroa nahikoa desberdina da. Oraindik sextete zabala

ikus daiteke, baina gainazarrita singlete bat ere ikus daiteke (0 mm/s-ko

abiaduraren inguruko espektroaren handipen nabaria eman da). 1170 K-tan

lagina bi orduz suberatu ostean, Mbssbauer espektroak ekarpen

paramagnetiko handia erakusten du, oraindik ere kontribuzio magnetiko ez-

definitu bat nabaritu daitekeen arren (ikus aurreko azpiatala) .

Emaitza hauek eta Faraday magnetometroan lortutakoak kontuan hartuz,

as-crushed lagina jokaera ferromagnetiko daukala esan dezakegu, baina

570 K-ra berotu ostean imanazioaren jaitsiera ematen da eta jokaera

magnetikoan aldaketa nabaria. Lagina ez du jadanik jokaera

ferromagnetikoa eta aurreko atalean lagin ordenatuak erakusten men

j okaeraren antzeko j okaera erakusten du .
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5.4.6. Irudia Hiru lagin

desberdinen giro

tenperaturan jasotako

Móssbauer espektroak

5.4.1 .4 . Neutroien bidezko difrakzioa

As-crushed laginaren suberaketa edo beroketa jokaera magnetikoan eta

baita egituran ere aldaketa itzulezinak sortarazten ditu. Propietate magnetiko

eta kristalografikoetan gertatzen diren aldaketa itzulezin hauek eta beraien

artean ze erlazioa daukaten in-situ aztertzeko neutroien bidezko difrakzioa

egin genuen, metodo honen bidez laginaren magnetismoa eta egitura aldi

berean azter daitezke .
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5.4.7. Irudia. Tenperatura desberdinetan neurtutako neutroien d aktogramak.

Teknika honen bidez beraz laginean tenperaturaren aldaketarekin

Fe7oA130 lagin desordenatuan gertatzen diren aldaketa magnetiko eta

kristalografiko garrantzitsuenak karakterizatu nahi genituen, dena den, lortu

genituen datuetan ez dira magnetismoaren arrastorik ikusten, baina nahiz eta

magnetismoari buruzko informaziorik ezin atera, X izpien bidez

nabariezinak diren egituraren aldaketa nabariak aztertu ahal izan ditugu .

5 .4.7 irudian tenperatura desberdinetan neurtutako zortzi difraktograma

adierazi ditugu . 330 K neurtutako as-crushed laginaren difraktograman B2

eta D03 egiturei dagozkien superegitura gailurrak agertzen dira, gailur
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hauek X izpiekin ez dira ikusten . (111) gailurra D03 egiturari dagokion

superegitura gailurra da, baina (200) eta (222) gailurrak bai B2 eta bai D03

egiturei dagozkien superegitura gailurrak dira (B2-ren gelaska D03-ren

erdia denez gailurrak indexatzean, gailur berdinak D03-n eta B2-n zenbaki

desberdinez indexatzen dira . Adibidez, 20 - 30 ° gailurra B2 egiturarako

(100) indizeaz ezagutzen da eta D03-ren kasuan (200) moduan. 20 - 55 °

angeluko gailurra B2 egiturarako (111) eta D03-rako (222) .Hemendik

aurrera erabiliko dugun gailurraren indizea D03-rako erabiltzen ditugunak

izango dira, nahiz eta B2-ri buruz bakarrik hitz egin) . Superegitura gailurrak

oso zabalak dira, 420 K-tan lortutako difraktograma 330 K-tan lortutakoaren

oso antzerakoa da, gailurren itxura berdina da eta gertatu den aldaketa

bakarra gailurrak 20 angelu txikiagoetarantz desplazatu direla da. 500 K-tan

bai B2 eta D03 egiturei dagokien (200) gailurraren handipena ikusten da,

baina era berean, D03 egiturari dagokion (111) gailurra ez du aldaketa

nabaririk erakusten ; honek esan nahiko luke (200) gailurrean gertatzen den

aldaketa B2 egituraren aldaketaren ondorioz gertatzen dela . 640 K eta

700 K-tan (200) gailurraren handipenaren areagotzea ematen da, gainera,

700 K-tan (111) eta (200) gailurrak estutzen dira .

Tenperatura gehiago igotzen denean 785 K-tan D03-ri dagozkion

gailurrak desagertzen dira, hau fase diagraman agertzen den D03 - B2 fase

trantsizioarekin (T5) bat dator (ikus 1 .1 irudia) .

5 .4 .8 irudiak 330 K-tan egindako neutroien difraktogramak erakusten

dizkigu. Behean agertzen den irudia as-crushed laginari dagokio eta honen

gainean 970 K-tik hoztutako laginaren difraktograma agertzen da (II),

hurrengoa bigarren beroketa ostean berriro ere 330 -ra hoztutakoa (II) .

Azkeneko bi difraktogrametan ez da aldaketarik agertzen beraz badirudi

beroketa edo tratamendu honekin laginaren ordenamendu hobeagoa ezin
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dela lortu; hau da suberaketa luzeagoak beharko lirateke D03-ren domeinu

handiagoak lortzeko [Fro 99] .

mm
áw

cw
c

5.4.8. Irudia. Neutroein df •akzioaren bidez tenperatura berdinean neurtutako

difraktogramak: as-crushed laginarena eta 970 K arte 1 (I) edo 2 (II) beroketa

ostean lortutakoak.

Lagina berotzean bertan gertatzen diren aldaketan hobeto ikusteko 5 .4 .9

irudian hiru dimentsiotako adierazpena egin dugu (111) eta (200) gailurrak

agertzen diren 20 angelu tarterako (20 : 22.5 °-30 °) . (200) gailurrak (B2 eta

D03 egiturei dagozkiona) tenperaturarekiko bi aldaketa nabariak erakusten

ditu. Lehenengo aldaketa 425 K inguruan (Te), eta bigarrena 610 K inguruan

(Td) . Baina, D03 egiturari bakarrik dagokion (111) superegiturako gailurra
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Td tenperaturara heldu arte ia konstante mantentzen da. Eta beraz, (200)

gailurraren handipena B2 egituraren aldaketaren ondorioz ematen dela

ondoriozta dezakegu. Aipagarria da (200) gailurra Tt tenperatura ostean

handitzen dela, baina oso zabala izaten jarraitzen duela .

770K-tan fase diagramarekin (ikus 1 .1 irudia) bat datorren D03->B2

trantsizioa (Ta) ikus daiteke .

5 . Atala Ordena-desordena trantsizioa

30

5.4.9. Irudia. Neutroien dirakzioaren bidez neurtutako (111) eta (200) superegitura-

gailurrak.
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5.4.2 . Eztabaida

330 K-tan neurtutako as-crushed laginaren neutroien difraktogramak,

D03-ri dagozkion (adibidez (111) gailurra) eta bai B2 eta bai D03-ri

dagozkion gailurrak (adibidez (200) eta (222)) erakusten ditu (ikus 5.4.8

irudia) . Baina, lagin berdinetan X izpiek ez dute inolako superegiturako

gailurrik adierazten, difraktograma hauetan bakarrik oinarrizkp gailurrak

agertzen dira) . Honek eta neutroien bidez ikusten diren superegitura gailur

zabalak (ikus 5 .4 .7 eta 5.4.9 irudiak) adierazten digute, lagin hauek ez

daudela oso osorik A2 egitura desordenatuaz osatuta, baizik eta oso

tentsionatutako egitura ordenatu kantitate txiki bat ere agertzen dela

adierazten digu .

1	1	I	1	I	1	1	1	1

350 400 450 500 550 600 650 700 750

T(K)

5.4.10. Irudia. Tenperaturarekiko D03-ren (111) superegitura-gailurraren azalera

duenjokaera.

Birordenamendu prozesua, teknika esperimental ezberdinez aztertu

dugu. Hasiera batean DTA-ren bidez Tin aldaketa itzulezin bati dagokion

gailur exotermikoa ikusi dugu. Tt tenperatura berberan X izpiek (200)
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superegitura-gailur zabal baten agerpena adierazi dute . Baina D03 egiturari

bakarrik dagokion (111) gailurra ez da agertzen (ikus 5 .4.3 irudia) .

Neutroien difrakzio esperimentuak (200) gailurraren handipena erakusten

dute, baina D03-ri bakarrik dagokion gailurra konstante mantentzen (ikus

5 .4 .10 irudia) da . Beraz esan dezakegu, (200) gailurrean Tt tenperaturan

ikusten den intentsitatearen aldaketa ez dela D03ren aldaketaren ondorioa,

baizik eta B2ren kantitatearen aldaketaren ondorioa
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Fig. 5.4.11. B2 eta A2faseen kantitatearen garapena suberaketako tenperaturarekiko .

Laginean D03ren kantitatea txikia dela ikusi dugu eta gainera, egitura

hau (200) gailurretan ikusten diren aldaketetan Tdren gaineko tenperaturak

arte eraginik ez duela kontuan hartuz (ikus 5 .4.9 irudia), neutroien

difraktogramak doitzeko bakarrik A2 egitura desordenatua eta B2 egitura

ordenatua hartu ditugu kontutan . 5 .4 .11 irudiak A2 egitura ordenatuaren

edukia as-crushed laginean % 80a baino handiagoa dela erakusten digu .

Gainera, 425 K (Te) tenperaturara heldu arte A2 eta B2 egituren edukiaren

erlazioa ia konstante mantentzen da .
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Baina Ttn egitura ordenatuaren edukia gogorki txikitzen da % 60a izan

arte (aldi berean B2-ren edukia handitzen delarik) . Hau oreka tenperaturetan

lortutako XRD difraktogramekin bat dator ; 5 .4 .3 irudian Tt tenperaturan

(200) posizioan gailur zabal baten agerpena ikusten da . Aipagarria da,

tenperatura honetan fase diagramak inolako aldaketarik erakusten ez duela

eta gainera Tt tenperaturaren inguruan orekako fasea D03 dela. $aina, XRD

eta neutroien difrakzio esperimentuek A2 fase desordenatua desagertzen ari

dela adierazten digute, B2 fasea agertzen den bitartean. Beroketa abiadura

konstantepean egindako neurketa magnetiko eta kalorimetrikoak (DTA),

tenperatura berdinaren inguruan imanazioaren txikipen nabaria (ikus 5 .4.4

irudia) eta ondo definitutako gailur exotermikoa (ikus 5 .4.1 irudia)

erakusten dute . Beraz, 450 K-tan (Tt) gertatzen diren propietate fisikoen

aldaketa gogorrak erlazionatuta daudela ondoriozta daiteke .

5 .4.11 Irudian Ttren ondorengo tenperaturetan, hau da bat-bateko B2ren

edukiaren handipenaren tenperatura ostean, aran bat dagoela ikusten da, hau

da gertatzen ari zen A2 B2 egitura aldaketa ia gelditu da edo beste era

batean esanda, eskualde horretan trantsizioa oso poliki gertatzen da . Baina

610 K-tan (Td) beste aldaketa gogor bat ematen da, berriro ere egitura

desordenatuaren edukia behera doa eta aldi berean B2-ren edukia hazten

da.Beraz neutroien difrakzioak garbi erakusten digu Fe 7oA130. laginaren

birordenamendua bi pausutan ematen dela. Bietan egitura desordenatu B2

egitura ordenatuan bihurtzen da, ez ordea D03n (tenperatura tarte honetan

D03ren (111) gailurra ez baitu aldaketa nabaririk jasaten), nahiz eta

konposaketa honetarako oreka fasea D03 izan . .

Hala ere, A2- B2 fase trantsizioa ematea ez da hain harrigarria, jakina

da D03 fasea B2 fasearen barruan hasten dela [Fro 99], horregatik D03 fasea
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lortzeko tratamendu termiko luzeak behar dira [Fro 99] . Gainera, bi egitura

hauek kontutan hartuz (ikus 2 . ataleko 2.3 .1 irudia) A2->D03

transformaziorako (ordenamendurako) bigarren auzoko hurbiletako

ordenamendua ere behar da, A2-->B2 transformaziorako berriz lehenengo

auzokoetako ordenamendua nahikoa da .

Lagin desordenatuaren bi pausutako birordenamendua nahiko nahasia

da . Lagin desordenatuan hasieratik B2 daukagu eta esperoko genuke

birordenamenduarekin Tt inguruan bai X izpiekin eta bai neutroiekin ikusten

den A2->B2 transformazioa B2-ren hazte jarraia sortaraztea. Baina B2

fasearen handipen jarraia ikusi beharrean, bi pausutan gertatzen da . Badirudi

B2 fasearen haztea hasten dela, gelditzen dela eta gero, tenperatura altuago

batetan berriro handitzen hasten dela. Aipagarria da nahiz eta Tren inguruan

(200) gailurraren intentsitatea hasten den bere zabalera oso zabala izaten

jarraitzen duela (ikus 5.4 .2, 5 .4.7 eta 5 .4.9 irudiak) . Gainera, X izpien

superegiturako gailurra Tt oso zabala da (ikus 5 .4.2 irudia) .

5.4 .12 eta 5 .4 .13 irudiek oinarrizko gailurren (220) eta superegitura

gailurren (200) altueraren erdiko zabalera (full width at half maximum,

FWHM) lehenengo eta bigarren beroketetarako erakusten dituzte .

Lehenengo beroketan 750 K gainetik eta bigarren beroketaren kasuan

tenperatura tarte osoan 25 .94 'tan kokatutako (200) superegitura-gailurra

0 .47 ° altuera erdiko zabalera dauka, balio hau 24.14 °-tan lagin patroiak

(Si02) daukan gailurraren zabaleraren oso antzerakoa da (0 .44°) . Bestalde,

45 .75 ° posizioan kokatutako (222) superegitura-gailurraren zabalera (ez

dugu irudikatu) 0.54 ° da, 47 °tako posizioan dagoen lagin patroiarena berriz

0.5 °koa da . Beraz 70 gorako tenperaturetan lortutako zabalerak eta lagin

patroiarenak neurketen errorearen barruan berdinak dira . Honek neutroien

difrakzio domeinuak oso handiak direla adierazten digu.



5.4 . Ordenamendu prozesua

ô

0.55

0.5

0.35

5.4.12. Irudia. (220) oinarrizko gailurraren FWHMa versus temperature.
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5.4.13. Irudia. (200) superegitura gailurraren FWHMa .
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Tt azpiko tenperaturetarako superegitura-gailurrak lagin patroiaren

gailurrak baino zabalagoak dira, adibidez 330 K-tan (200) gailurraren

FWHM 0 .7 °koa da eta patroi laginari dagokiona 0 .5 °koa; eta (222)

gailurraren zabalera 0 .57 °koa da eta patroia laginari dagokiona 0.5 ° .

Oinarrizko gailurrak ere patroi laginarenak baino zabalagoak dira : 37°tan

kokatutako (220) gailurraren FWHM 0.48 °koa da (patroiarena 39,7 °), edo

53 .3 ° dagoen (400) gailurraren FWHM 0.954 °koa da (57 .3 'tan kokatutako

patroia laginaren zabalera 0.716 °koa delarik) . Z1 irudia adibidez (220)

gailurraren zabalera 0.4 ° dela adierazten digu. Beraz, emaitza hauek as-

crushed laginean Tt azpitik agertzen den gailurren zabalera handia hautsaren

deformazioaren ondorioz gertatzen dela adierazten digute . Baina 870 K-tan

deformazio hau jadanik desagertu da eta beraz gailurren zabalerak patroi-

laginarekin bat datoz .

Lehenengo beroketan Ttn (200) gailurraren zabalera hazten da eta gero

620 K tenperatura arte konstante mantentzen da (ikus 5 .4.12 irudia). Baina

Ttn (220) oinarrizko gailurraren zabalera txikitzen da. Gainera, 5.4.13

irudian ikus dezakegunez B2+D03 egitura kristalinoei dagokien orden

parametroa S(200) gogorki handitzen da Ttn baina D03ri bakarrik

dagokiona, S(111), konstante mantentzen da Ttn . Beraz, Ttn (200)

superegitura gailurraren zabalera handitzen da as-crushed laginak daukan

zabaleraren gainetik, eta aldi berean gailur horren ordena-parametroa eta

intentsitatea handitzen dira . Emaitza hauek B2 fasearen handipena B2

partikula txikien prezipitazioaren ondorioz gertatzen dela adierazten dute eta

ez, pentsa zitekeen bezala, laginean hasieratik dauden B2 partikulen

handipenaren ondorioz .
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5.4.14. Irudia. S(100) eta S(]]]) ordenaparametroak versus suberaketa

tenperatura .

X izpiek trantsizio honekin batera gelaska parametroaren aldaketa

gogorra ematen dela adierazten dute .

Lehenengo beroketan Tt (200) gailurraren zabalera asko handiagotzen

da eta gero konstante mantentzen da 620 K tenperatura lortu arte (ikus

5 .4.12 irudia); baina, Tt inguruan (220) oinarrizko gailurraren zabalera

pizkatxo bat txikiagotzen da (ikus 5 .4.12 irudia) . Gertaera hauek oso

interesgarria dira eta hurrengo lerroetan zabalago eztabaidatuko ditugu .

Pseudo-Voigt batekin gailur hauek doitzen baditugu, (200) superegitura-

gailurraren Lorentz parametroa, >7 (ikus 3 . atala) Tt ondoren batetik gertu

dago (as-crushed laginean bere balioa 0.6 inguruan aurkitzen delarik) ;

honek gailurraren itxura Lorentziar batetik oso hurbil dagoela adierazten

digu. Beraz superegitura gailur honen zabaleraren ekarpena partikulen

tamainatik datozela ondoriozta dezakegu . (220) oinarrizko gailurraren

Lorentz parametroa ordea, oso txikia da (0.2 ingurukoa), eta beraz gailur

honen itxura ia Gaussiar batena da, honek Tt ostean deformazioak A2 fasean
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kontzentratua daudela adierazten digu . Gainera, 5 .4 .14 irudiak B2+D03

faseei dagozkien gailurren ordena-parametroa (S(200)) Ttn bat-bateko igoera

jasaten du, D03 faseari dagokiona berriz (S(111)) konstante mantentzen da .

Hau B2 fasearen bolumena handiagotzen ari dela adierazten digu eta D03-

ren bolumena konstante mantentzen den bitartean . Beraz, T,-n (200)

superegitura-gailurraren zabalera as-crushed laginak erakusten duen

gailurrak baino zabalagoa da eta S orden parametroa eta intentsitatea

handiagotzen dira, emaitza hauek Tt ematen den B2 fase kantitatearen

handipena B2 partikula txikien ondorioz gertatzen dela adierazten digute eta

ez dagoeneko laginean zeuden B2 domeinuen handipenaren ondorioz . Tt

tenperatura gainetik B2-ri dagozkion superegitura-gailurretan Scherrer-en

foi mula (ikus 3 . atala) problemarik gabe aplika daiteke, beraien

kontribuzioa batez ere partikulen tamainatik datorrelako (20 nm), hau bat

dator FWHM-en ematen den zabaleraren handipenarekin (ikus 5 .4.13

irudia), berriz ere emaitza hau B2 partikula berrien prezipitazioaren

ideiarekin bat dator.

Beraz, orain arte eztabaidatu dugunaren arabera badirudi

birordenamenduaren lehen pausuan B2 domeinuen handipena galerazita

dagoela, baina ez ordea lagin honen partikula berrien sorrera . Honek

adieraziko liguke B2 partikula berrien sorrera fase desordenatuaren

eskualdeetan ematen dela, bertan pilaturiko estresen kopurua handia da eta

hauek direla eta partikulak tamaina batetik aurrera ezin dira gehiago hazi . Tt

arte laginaren beroketa laginaren birrinduran sortutako estresak askatzeko ez

da nahikoa. Eta tenperatura altuagoak behar dira (Td) B2 domeinuen

handipena hasteko, tenperatura berri honetan gailurren zabalera

txikiagotuko delarik (ikus 5 .4 .7 irudia) .
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Lehenengo beroketa prozesuarekin jarraitzeko Td-n gailurren (bai

superegiturako gailurrak, bai oinarrizkoak) zabaleraren txikipen nabaria

ematen dela aipatu behar dugu, tenperatura honetan (200) superegitura-

gailurraren bigarren handipena ematen da (ikus 5 .4.9 eta 5 .4 .13 irudiak) .

Baina, (111) superegitura-gailurra geldi mantentzen da (ikus 5 .4.10 irudia) .

475 K-tik Td ingururra (200) speregitura-gailurren plateau bat ematen da,

hau da tenperatura tarte horretan konstante mantentzen da parámetro hau .

Td-tik aurrera FWHM gogorki txikitzen da, B2 domeinuen tamainaren

handipen nabaria azpimarratuz . (220) oinarrizko gailurraren FWHM plateau

txikiagoa erakusten du eta 550 K-tik gora aurreko lagina baino polikiago

txikiagotzen da . Ikus dezakegun moduan A2 fasean kokatutako

tenperaturarekin desagertzen ari dira, azkenean patroi laginaren zabalera

bera lortzen dugun arte (ikus 5 .4.12 irudia) . Aurreko emaitza horiek A2-n

gertatzen den estresen lasaikuntza B2 partikulen tamainaren handipena

posiblea egiten duela, hau da Td tenperaturara heldu arte B2 partikulen

tamaina ez da hazten. Hau da Td . tenperatura arte laginean dauden estresak

B2 partikulen haztea galarazten dute .
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5 .4.15 irudiak fase ordenatua eta desordenatuen gelaska parametroaren

tenperaturarekiko aldaketa erakusten digu . Hasierako suberaketa

tenperaturetan A2-fasearen gelaska parametroa handiagotzen da, baina Tt

inguruan, B2 fasea baino tamaina txikiagoko gelaska parametroaren balioak

lortzen dira, ondoren berriz A2-ren gelaska parametroa handiagotuko da .

Aipagarria da, gelaska parametroan ematen den txikipen gogorra (220)

oinarrizko gailurrean FWHM-n ematen den aldaketarekin bat datorrela (ikus

5 .4.12 irudia). Tenperatura tarte honetan gailurrak 0 .2ko Lorentz parametroa

du eta fase desordenatuan akatsen desagerpena ematen dela adierazi

diezaguke, hau B2 partikula berrien prezipitazioarekin ere lotuta dago .

Beroketa abiadura konstantepean egindako kalorimetroko neurketak eta

neurketa magnetikoak Tt tenperaturaren inguruan gailur exotermikoa eta

seinale magnetikoaren txikipen nabaria, hurrenez-hurren, erakusten dute

(ikus 5 .4.4 eta 5 .4 .1 irudiak) . Gainera X izpiak eta neutroien bidez egindako

neurketek tenperatura berdinaren inguruan B2 partikula txikien prezipitazioa

erakusten dute eta A2 fasearen gelaska parametroaren txikipena . Ondorioz,

esan dezakegu Tt tenperaturan ematen diren aldaketa guzti hauek

erlazionatuta egon behar dutela . Eta Tt-n egituran ematen diren aldaketak

laginean ikusi diren aldaketa magnetikoekin zer ikusia dutela . 2 . atalean

gelaska parametroak egitura desberdinetan daukan eragina aztertu genuen .

Kalkulu teorikoak erakusten digutenez gelaska parametroaren txikipenak

egituraren magnetismoan txikipen nabaria sortarazten du. Gainera,

kalkuluak eta desordenan buruzko azterketa esperimentalek egitura

ordenatuaren magnetismoa egitura desordenatuarena baino txikiagoa dela

adierazten digute . Mássbauer espektroan bi efektu hauek garbi ikus daitezke

as-crushed lagina eta 570 K arte berotutako laginaren espektroak konparatuz

(ikus 5 .4.5 irudia). Azken espektro honetan, eremu hiperfinoaren txikipen
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nabaria ikus daiteke (as-crushed laginarekin konparatuta), hau beraz A2-n

gertatzen den gelaska parametroaren txikipenarekin erlazionatuta egon

daiteke . Gainera sextetean gainazarritako singletea (0 mm/s inguruan

agertzen den gailurra) B2 fasearen prezipitazioari atxekitu diezaiokegu .

Honek adierazten digu, desordenamendu prozesuan gertatzen denaren aurka,

birordenamendua ez dela tokian-tokiko prozesua baizk eta lokala. Beraz Te-n

gertatzen diren bi prozesuak kontutan hartuz (A2 fasearen gelaska

parametroaren txikipena eta B2 fase kopuruaren handipena) aleazio honen

magnetismoaren txikipena bi egitura aldaketa hauen ondorioa dela esan

dezakegu .

Te-n gertatzen diren prozesuei buruzko informazio gehiago lortzeko

nahian, Kissinger metodoa [Kis 57] erabili dugu T,-n gailur exotermikoa

sortarazten duten prozesuen aktibazio energia kalkulatu ahal izateko (ikus

5 .2.4 irudia) . 5 .4.16 irudian beroketa-abiadura (f) desberdinetarako

egindako DTA eskanak adierazi ditugu .
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5.4.16. Irudia. Beroketa-

abiadura desberdinetarako

egindako DTA eskanak.



Kissinger-ren ekuazioa [Kis 57] gailur exotermikoaren maximoa ematen

deneko tenperatura eta beroketa-abiadura - eriazionatzen ditu, horrela

aktibazio abiadura lor daitekeelarik :
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Ekuazio honetatik eta 5 .4.16 irudian agertzen den informazioarekin

5 .4.17 irudia eraiki dugu, hortik gailur exotermiko hori sortarazten duen

prozesuaren aktibazio energia kalkulatu ahal izateko. Lortutako aktibazio

energia Ea~ 1 .11 ± 0 .08 eV-koa da .
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0 .00205
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5.4.17.Irudia . DTA-n lortutako emaitzekin eraikitako Kissinger ekuazioa .

Konposatu intermetalikoetan eta batez ere metal kubikoetan, atomoen

hutsunetarako j auziak dira atomoen mugimenduen oinarria, prozesu honetan

hutsuneen kontzentrazioa eta beraien migrazio energia dira mugimendua

kontrolatzen duten parametroak . Positroien bidezko bizi-denbora

espektroskopiak, azpigelaska ez baliokideak dauzkaten konposatu

intermetalikoetan aktibazio energia zenbait parametroen menpe dagoela
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adierazten digu : (i) azpigelaska bakoitzaren hutsuneen sortze energia (Hf),

eta (ii) hutsuneen migrazio energiak (H,,,), migratzen duen elementuaren

arabera eta kokatzen den hasierako eta bukaerako egituraren araberakoak

direlarik [Ken 96, Sch 99] . Hau da, lan desberdinek aktibazio energia

hutsuneen sortze eta migrazio energien batura bezala idatz daitekeela esaten

digute [Ken 96 ; Sch 99] .

Fe-Al aleazioetan difusioen aktibazio energiaren gaineko lanek hutsune

termikoen sortze eta migrazioarekin lotzen dituzte . Baina, aztértutako as-

crushed aleazioan difusio prozesua laginaren deformazioan zehar sortutako

hutsuneekin erlazionatuta dago . Lehen aipaturiko neutroien difrakzioaren

emaitzek, as-crushed laginean hutsuneen kopuru handia dagoela adierazten

dute. Beraz, aktibazio prozesua hutsuneen ondoriozkoa izan behar du (baina

ez hutsune termikoak) eta beraiek agertzen diren eskualdeen ondorioa, hau

da tratamendu mekanikoaren ostean sortutako dislokazioak. Beraz

prozesuaren aktibazio energia as-crushed laginean dauden hutsuneen

migrazioarekin erlazionatuta egon behar du .

Bibliografian aurkitutako hutsuneen (termikoen) migrazio balioak oso

desberdinak dira . Schaefer et al .-ek [Sch 90] Fe75A125 laginerako 1 .4-1 .6 eV-

ko migrazio energia aurkitu zuten positroien bizi-denbora eta difusio

esperimentuen bidez. Baina, Kentzinger et al .-ek [Ken 96] neutroien

sakabanaketa ez-elastikoa erabiliz lortutako fonoien kurben bidez eta Wolff

et al.-ek [Wol 97] positroien suntsiketa esperimentuak erabiliz f 0.5 eV-eko

migrazio energia lortu zuten Fe75A125 aleazio berdinerako . Wolff et al . [Wol

97] (B2 faseko) Fe60Al4o laginerako 1 .2 eV-ko migrazio energia aurkitu

men, eta Würschum et al-ek [Wür 95], Fe61A139 laginean, 1 .7 eV-koa, azken

bi lan hauek positroien suntsiketa esperimentuen bidez egin ziren . Emaitza
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hain desberdin hauen arrazoiak ez dira ezagutzen, baina kontutan hartu

beharrekoa da esperimentu hauek zailak dira eta beraz erroreak oso handiak .

Beraz, literaturan aurkitutako hain balio tarte zabalak, guk lortutako

emaitzarekin konparaketak galarazten ditu. Baina neutroien bidezko

esperimentuak eta kalorimetroan lortutako datuak hutsuneen

dislokazioetarako difusioa gertatzen ari dela (dislokazio hauek tratamendu

mekanikoaren ondorioz sortutakoak dira), prozesu honen migrazio energia

beraz, 1 .1 eV-koa izango litzateke Te-n gertatzen diren prozesuen kausa

izango litzateke . Ondorioz, badirudi hutsuneen mugimendua A2-n ikusi

dugun gelaska parametroaren txikipenaren kasua direla, hutsuneak

dislokazioetara mugitzean B2 fasearen prezipitazioa sortaraziko lukeelarik .

5.4.3 . Ondorioak

Atal honetan ordenamendu eta desordenamendu prozesuak egitura eta

magnetismo ikasteko erabiltzen diren teknika desberdinen bidez ikasi ditugu

Birodenamenduari dagokionez, neurketek Fe7oA130 laginaren

ordenamendua monotonoa ez dela adierazten digute. Bi pausu nagusi

desberdinetan ematen da, lehenengoa Tt and bigarrena Td tenperaturen bidez

adierazi ditugu. Bi trantsizio horietan B2 fasearen handipen azkarra ematen

da, bi tenperatura hauen artean, aldiz, B2-ren oso handipen geldoa ematen

da .

Teknika makroskopiko desberdinek (X izpiak, neutroien difrakzioa,

DTA eta teknika magnetikoak) lehenego pasusuaren inguruan jokaera

kritiko adierazten dute : B2 superegitura gailuraren agerpena, gelaska

parametroaren txikipena, gailur exotermikoaren agerpena eta seinale
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magnetikoaren txikipen nabaria . Neutroien difrakzioaren bidez lorutako

datuek, hasieratik lagineanD03 eta B2 faseak badaude ere Tr tenperaturan

domeinu hauek handitzen ez direla baizik eta, B2 faseari dagozkion

partikula txikiak prezipitatzen direla adierazten dute . B2 domeinuen

handipena eta A2-ren desagerpen osoa bigarren pasuan gertatzen dira (Td) .

Dena den gutxi gora behera berdin mantentzen da 770K-tan guztiz

desagertzen den rarte, azken fase trantsizio hau fase diagraman ikus daiteke

[Kub 86] .

Frommeyer et al.-ek [Fro 99] eta baita kaikulu teorikoak adierazten

dutenaren aurka, hau da D03 eta B2 egiturak bere lotura kobalenteak direla

eta gelaska parametro txikiagoak dituztela, atal hoñetan ikusi dugu T,-n A2

egitura desordenatuak bere gelaska parametroa guztiz txikiagotzen duela eta

gainera, tenperatura honen gainetik A2-ren gelaska parametroak B2-rena

baino txikiagoa dela.

B2 partikulen prezipitazioak eta Tr-n oraindik laginean geratzen den fase

desordenatuaren gelaska parametroaren txikipenak, ab-initio kalkuluekin

ondorioztatu dugunarekin batera, Fe7oA130 aleazioan ematen den joera

magnetikoa ulertzen lagundu digute .
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