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АНОТАЦІЯ 

 

Коноплюк С.М. «Магнітні та структурні перетворення в сплавах Гейслера з 

пам’яттю форми». - Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.11 «Магнетизм». – Інститут магнетизму 

Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, 

Київ, 2018. 

 

У дисертаційній роботі досліджено зв’язок між структурними і магнітними 

перетвореннями у ряді сплавів Гейслера, а також вплив зовнішніх факторів, 

таких як температура, магнітне поле і зовнішні напруженння на їх 

кристалічну будову, магнітні, магнітотранспортні та калоричні властивості. 

Особливу увагу приділено вивченню сплавів Гейслера, які відносяться до 

нових класів матеріалів, що використовуються для магнітного охолодження, 

демонструють магнітну пам’ять форми та гігантський магнітоопір. 

У сплаві Ni-Mn-Ga, що демонструє гігантську деформацію у магнітному 

полі (понад 10%), існує тісний зв’язок між магнітною та кристалічною 

структурою, що приводить до ряду цікавих явищ. До них можна віднести 

відкритий і досліджений в цій роботі температурний гістерезис магнітного 

переходу. Як відомо, в залежності від композиції сплаву Ni-Mn-Ga можливі 

різні варіанти взаємного розташування температур фазових перетворень. 

Одним з них є так зване «здвоєне» перетворення, що відноситься до 

фазових перетворень першого роду і поєднує в собі особливості як 

мартенситного, так і магнітного перетворення. Одночасне вимірювання 
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магнітної сприйнятливості і електроопору в сплаві Ni51.9Mn27Ga21.1 показало, 

що замість «здвоєного» перетворення парамагнітний 

аустеніт-феромагнітний мартенсит, як вважалось раніше, відбуваються два 

послідовних перетворення – магнітне і мартенситне, причому магнітне 

перетворення показує температурний гістерезис, що згідно теорії фазових 

перетворень заборонено для фазових перетворень другого роду. Додаткові 

вимірювання показали температурний зсув максимуму сприйнятливості 

парапроцесу в магнітному полі, який пітвердив, що на кривій магнітної 

сприйнятливості область з температурним гістерезисом описує магнітний 

перехід: дві точки Кюрі, при нагріві і охолодженні. Сканування за 

допомогою ДСК зафіксувало вище точок Кюрі приховану теплоту 

перетворення, що свідчило про те, що мартенситне перетворення  

відбувається в парамагнітній фазі. Температурна залежність уявної частини 

імпедансу зразка Ni51.9Mn27Ga21.1 дозволила зафіксувати обидва фазові 

перетворення послідовно в рамках одного вимірювання. Для встановлення 

причин гістерезису магнітного перетворення було проведено 

рентгеноструктурний аналіз, який показав, що порядок фазових 

перетворень відрізнявся при нагріві і охолодженні. Таким чином, різні 

температури Кюрі при нагріві і охолодженні є наслідком того, що точка 

Кюрі в такому випадку належить двом різним мартенситним фазам.  

 Для практичних застосувань сплавів з термопружним мартенситним 

перетворенням, зокрема тих, що належать до системи  Ni-Mn-Ga, 

важливою є ширина їх температурного гістерезису. Вузький гістерезис 

попереджує накопичення дефектів кристалічної гратки в процесі повторних 

мартенситних перетворень характерних для практичних застосувань. 

Оскільки ширина температурного гістерезису пропорційна пружній енергії 
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мартенситних кристалів і аустенітної матриці, то для звуження гістерезису 

було запропоновано використовувати сплави, в яких пружна енергія низька 

як в аустенітній, так і у мартенситній фазах. Для перевірки такої можливості 

було проведено дослідження сплаву Ni54Mn24Ga22, в якому у вузькому 

температурному інтервалі відбувалося мартенситне і міжмартенситне 

перетворення. Така температурна близькість перетворень обумовлювала те, 

що поряд з передмартенситною гратковою нестабільністю аустенітної фази 

характерною для о.ц.к –сплавів, існувала додаткова граткова нестабільність 

у мартенситній фазі, що передує міжмартенситному перетворенню. І дійсно, 

як показали дослідження, ширина температурного гістерезису зменшилася з 

6-7 К характерних для сплавів системи Ni-Mn-Ga до 2 К.  

Експериментальне дослідження магнетокалоричного ефекту, ефекту 

псевдопружності та аналіз результатів цих досліджень дозволив встановити 

ті сплави Гейслера, які можуть бути впроваджені у сенсорних технологіях 

та як робоче тіло у магнітних холодильниках. Так, для встановлення умов, 

при яких можна отримати практично значущі величини магнетокалоричного 

ефекту, були відібрані сплави систем Ni-Mn-Ga, Ni-Mn-In та Ni-Mn-Sb. 

Ni-Mn-In та Ni-Mn-Sb-Fe відносилися до класу метамагнітних сплавів, а 

сплав Ni-Mn-Ga характеризувався близькими температурами мартенситного 

та магнітного перетворень (точка Кюрі), що повинно було посилити 

магнетокалоричний ефект. Вимірювання намагніченості показали, що у 

сплаві Ni-Mn-In відбувається фазове перетворення першого роду між 

феромагнітним аустенітом і слабомагнітною мартенситною фазою. 

Мартенситне перетворення у Ni-Mn-Sb-Fe  супроводжується лише 

незначними змінами в магнітному стані, а тому в мартенситі зберігається 

феромагнітне впорядкування. 
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 Ці особливості мають ключовий вплив на величину магнетокалоричного 

ефекту в області температур мартенситного перетворення. При прямому 

вимірюванні адіабатичної зміни температури зразків цих сплавів у 

магнітному полі було встановлено, що максимального значення ця зміна 

досягає в усіх досліджуваних сплавах поблизу температури Кюрі. В 

температурному інтервалі мартенситного перетворення максимальна 

адіабатична зміна температури індукована магнітним полем спостерігається 

у сплавах системи Ni-Mn-In, де вона перевищує 1.1 К в полі H = 18 кЕ. В 

сплавах систем Ni-Mn-Ga та Ni-Mn-Sb магнетокалоричний ефект в цій 

області температур значно нижчий. Треба зазначити, що в сплавах Ni-Mn-In 

та Ni-Mn-Sb-Fe адіабатична зміна температури зразка відбувається в процесі 

метамагнітного перетворення і має від’ємний знак. Як було встановлено 

експериментально ця величина пропорційна dTm/dH, де Tm – 

характеристична температура мартенситного перетворення, що в свою чергу, 

у відповідності з рівнянням Клаузіуса-Клапейрона, пропорційна зміні 

намагніченості при перетворенні. Таким чином, як показали проведені 

дослідження, серед вибраних систем найбільш перспективною для 

магнітного охолодження є система Ni-Mn-In завдяки тому, що мартенситний 

перехід у ній відбувається між фазами з різним магнетизмом. Також було 

вивчено функціональну деградацію сплавів Ni-Mn-In в процесі 

термоциклювання через інтервал мартенситного перетворення і 

встановлено, що після 1000 циклів відбувається зниження ентальпії 

перетворення внаслідок зростання густини дефектів і фазового 

нагартування викликаного цим.  

Метамагнітні сплави Гейслера відносяться до сплавів з ефектом пам’яті 

форми і надпружності. Разом з тим, для деяких з них характерна величезна 
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різниця в електроопорі між аустенітом і мартенситом завдяки появі 

антиферомагнетизму у мартенситній фазі і утворенням, як наслідок, 

надзонних енергетичних щілин на поверхні Фермі, що приводить до 

суттєвого росту електроопору. Комбінуючи ці два фактори, вдалося 

отримати рекордні величини відновлюваної зміни електроопору після 

надпружної деформації полікристалічних сплавів Ni-Mn-In. Так, в ході 

одновісного стиснення сплаву Ni45.4Mn40In14.6 на 6 % від початкової довжини 

при температурі вищій за температуру закінчення оберненого 

мартенситного перетворення зміна електроопору сягала 35 % початкової 

величини. При розвантаженні зразка електроопір та магнітна 

сприйнятливість повністю поверталися до початкового значення, що 

свідчить про надпружну поведінку сплаву.  

Незважаючи на повне відновлення електроопору зразка, після зняття 

зовнішніх напружень фіксувалася залишкова деформація ~ 1.7 %.  За 

допомогою оптичного мікроскопа був проведений іn-situ моніторинг 

мікроструктурних змін, який показав, що при стисненні утворювалися 

тріщини, що зберігалися навіть після розвантаження. Тріщини виникали 

через локальні напруження на границях різноорієнтованих зерен і були 

причиною залишкової деформації. Мікроструктурні спостереження 

підтвердили також, що причиною повного відновлення електроопору та 

магнітної сприйнятливості є індуковане зовнішніми напруженнями 

мартенситне перетворення, причому в ході зворотного перетворення при 

розвантаженні мартенситні кристали повністю зникають.  

При вивченні деформаційної поведінки сплавів системи Ni-Mn-In з вищим 

критичним напруженням (~60-130 МПa) зміни фізичних параметрів при 

навантаженні якісно досить наближені до тих, що спостерігалися в сплаві 
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Ni45.4Mn40In14.6. Проте на відміну від останнього, навіть 10 % деформація 

зразка  сплаву Ni-Mn-In легованого кобальтом не приводить до розлому 

перпендикулярно осі навантаження, як це має місце при стисненні 

Ni45.4Mn40In14.6  до 8%. При стисненні на 10 % відбувається значний ріст 

електроопору (250 %) внаслідок ініційованого зовнішніми напруженнями 

мартенситного перетворення. Хоча відразу після розвантаження зразка існує 

значний залишковий електроопір, однак в ході нагріву до температури 400 К 

відбувається повернення електроопору зразка до величини, яку він мав 

перед початком експерименту. Мікроструктурний аналіз показав, що в ході 

відновлюючого нагріву мартенсит деформації зникає, а тріщини, що 

виникли під час навантаження, майже повністю закриваються, що разом з 

поверненням електроопору до переддеформаційної величини свідчить про 

ефект пам’яті форми у  сплавів системи Ni-Mn-In легованих кобальтом.  

Після деформаційного циклу з максимальним стисненням на 6 % від 

початкової довжини, внаслідок зворотного мартенситного перетворення, 

спостерігається практично повне відновлення електроопору.  

В сплаві Ni54Mn24Ga22 досліджувався інший аспект деформаційної поведінки 

– об’ємний ефект структурних перетворень. Ефект оцінювався за 

допомогою співвідношення Клаузіуса-Клапейрона. В ході гідростатичного 

стиснення зразка сплаву Ni54Mn24Ga22 при різних величинах тиску до 2.1 

ГПа проводилась фіксація температур мартенситного і міжмартенситного 

перетворень за допомогою вимірювань електроопору.  

Лінійна апроксимація залежності характеристичних температур Т від тиску 

дозволила  встановити, що dT/dp ~ 4.7 K/ГПа для мартенситного 

перетворення о.ц.к. аустеніт  10M мартенсит і ~ 7 K/ГПа для 

міжмартенситного перетворення 14M  2М. Обчислені з використанням 
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отриманих значень dT/dp і теплоємності величини зміни питомих об’ємів 

фаз становили 0.082 % та 0.024%, відповідно, для мартенситного і 

міжмартенситного перетворень.  

У сплавах Cu-Mn-Al, що належать до композиційної лінії Cu3Al-Cu2MnAl та 

показують гігантський магнітоопір і ефект пам’яті форми, було вивчено 

закономірності формування наногранулярної системи при розпаді 

пересиченого твердого розчину. Особливу увагу було приділено впливу 

термообробки на параметри виділених з розчину феромагнітних 

наночастинок, а також досліджено зв’зок між параметрами наногранулярної 

системи, магнітними станами, що виникають в цій системі та 

магнітоопором. Дослідження проводились як на масивних зразках, так і на 

стрічках отриманих спінінгуванням з розчину. Після спінінгування в 

сплавах Cu-Mn-Al, де вміст атомів Mn був 7 і 12 %, спостерігалось неповне 

виділення феромагнітної фази у вигляді наночастинок з пересиченого 

твердого розчину. Об’ємна доля частинок становила половину від величини, 

що відповідає повному розпаду. Після відпалу на протязі 6 годин при 

температурі 473 К середній розмір наночастинок зріс, концентрація 

зменшилась, а об’ємна доля частинок досягнула величини, при якій розпад 

твердого розчину на дві фази є завершеним. Міжчастинкова взаємодія і 

гігантський магнітоопір сплавів тісно корелював з параметрами   

наногранулярної системи. Було встановлено, що зростання розміру і 

об’ємної долі феромагнітних наночастинок приводило до росту 

магнітоопору завдяки збільшенню долі поляризованих електронів і 

магнітного моменту наночастинок. Аналіз кривих намагнічування показав, 

що в залежності від температури в сплаві Cu62.4Mn12.7Al24.9 реалізується три 

типи магнітного впорядкування в системі феромагнітних частинок – по 
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типу спінового скла при низьких температурах, при більш високій 

температурі - суперферомагнітне і, нарешті, при  температурах вище 200 К 

взаємодія між частинками зникає і реалізується суперпарамагнітний стан. 

Наявність взаємодії між частинками, як показали вимірювання, впливає на 

хід температурної залежності магнітоопору. Це пов‘язано з різним 

механізмом намагнічування – індивідуальним у випадку відсутності 

кореляцій між частинками і колективним у випадку міжчастинкової 

взаємодії.  

При вивченні сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 було зафіксовано зміну оптичних 

характеристик в області поглинання вільними електронами при 

мартенситному перетворенні. Оптична провідність, дійсна (1 = n2 - k2) та 

уявна (2 = 2nk) частини діелектричної функції були досліджені за 

допомогою спектрального еліпсометру з аналізатором.  Отримані 

результати були проаналізовані за допомогою формул Друде, що дозволило 

встановити величину плазмової та релаксаційної частот коливань вільних 

електронів. Температурна залежність статичного електроопору, яка була 

одержана з них, добре корелювала з результатами безпосередніх вимірів 

електроопору сплаву. 

Для дослідження електронної структури у сплаві системи Cu-Mn-Al було 

проведено вимірювання температурної залежності коефіцієнту Зеєбека, яке 

показало, що його модуль зростає при прямому мартенситному 

перетворенні і знижується при оберненому. Використовуючи температурну 

залежність електроопору, на основі закону Відемана-Франца було показано, 

що високо- та низькотемпературна структури сплаву мають різні енергії 

Фермі. 
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-Institute of Мagnetism of National Academy of Sciences of Ukraine and 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

This work reports a study on relationship between structural and magnetic 

transitions in Heusler alloys and influence of external parameters such as 

temperature, magnetic field and mechanical stress on their crystalline structure, 

magnetic, transport and caloric properties. Especial attention is paid to 

investigation of the alloys, which belong to certain classes of functional materials 

including those used for magnetic refrigeration, as well as shape memory and 

giant magnetoresistance ones. In Ni-Mn-Ga alloys demonstrating giant 

deformation in magnetic field (above 10%), there is a close connection between 

magnetic and crystalline structures that results in a variety of interesting 

phenomena. One of them is a temperature hysteresis of the magnetic transition 

found and studied in this work. So-called “coupled transformation”, which is a 

first order transition with features of both martensitic and magnetic transitions, 

occurs throughout certain range of compositions. Simultaneous measurements of 

magnetic susceptibility and electric resistance have shown that instead of 

“coupled” transformation of paramagnetic austenite to ferromagnetic martensite, 

two distinct successive transitions, the magnetic one, seen in the curve of 

magnetic susceptibility versus temperature only, and structural one, seen in the 

resistivity versus temperature curve only, occur in Ni51.9Mn27Ga21.1. Moreover, the 
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magnetic transition demonstrates temperature hysteresis, which is forbidden for a 

second order transition. Additional measurements demonstrated temperature shift 

of the paraprocess susceptibility maximum in magnetic field. They confirmed 

that the magnetic susceptibility plot show temperature hysteresis of the magnetic 

transition between para- and ferromagnetic phases. Differential scanning 

calorimetry registered the latent heat above Curie temperature, thus, martensitic 

transformation takes place in paramagnetic phase. Temperature dependence of 

reactance in Ni51.9Mn27Ga21.1 allowed to register both phase transitions during the 

same measurement. In order to account for temperature hysteresis of the 

magnetic transition XRD measurements were performed. They have shown that a 

sequence of the phase transitions is different on cooling and warming. Therefore, 

Curie point belonged to two different martensitic phases on warming and cooling 

that caused appearance of temperature hysteresis of a second order transition.  

 For practical applications of alloys with thermoelastic martensitic 

transformation, in particular, Ni-Mn-Ga ones width of temperature hysteresis is 

very important. Narrow hysteresis prevents from accumulation of crystal lattice 

defects in the process of repetitive martensitic transformations inherent to 

practical applications. In this work, temperature hysteresis width was shown to be 

proportional to the elastic energy of martensitic crystals and austenitic matrix. In 

order to narrow hysteresis, alloys with low values of elastic energy in austenitic 

and martensitic phases were suggested for utilization. A study to prove this 

suggestion was undertaken on the Ni54Mn24Ga22 alloy, where martensitic and 

intermartensitic tansformations occurred in narrow temperature interval. In this 

case, premartensitic instability of the austenitic phase characteristic of b.c.c 

alloys was complemented by additional lattice instability in martensitic phase 

preceding intermartensitic transformation. Indeed, the temperature hysteresis 
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width was shown by measurements to decrease from 6-7 K typical for Ni-Mn-Ga 

system to 2 K.  

Experimental investigations of magnetocaloric effect, pseudoelastic effect in 

Heusler alloys and analysis of these results allowed to find those of them, which 

can be implemented in sensor technologies and for magnetic refrigeration. 

Ni-Mn-Ga, Ni-Mn-In and Ni-Mn-Sb alloys were chosen for this study to obtain 

practically significant values of magnetocaloric effect. Ni-Mn-In and 

Ni-Mn-Sb-Fe belonged to metamagnetic alloys, while Ni-Mn-Ga can be 

characterized by close temperatures of martensitic and magnetic transitions 

(Curie temperature) that likely enhances magnetocaloric effect. Magnetization 

measurements have shown that in Ni-Mn-In alloy, phase transformation of a first 

order occurs between ferromagnetic austenite and magnetic weak martensitic 

phase. Martensitic transformation in Ni-Mn-Sb-Fe is only accompanied by minor 

changes in magnetic state and ferromagnetic ordering is attributed to both phases.  

These features take a key effect on magnitude of magnetocaloric effect in the 

temperature range of martensitic transformation. Direct measurements of 

adiabatic temperature changes in magnetic field at different temperatures showed 

that maximum values of them are observed nearby Curie temperature in all the 

alloys studied. In the temperature interval of martensitic transformations, the 

maximum magnitude is achieved in Ni-Mn-In alloy where it exceeds 1.1 К at H = 

18 кOe. In Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Sb-Fe magnetocaloric effect is far lower. It is 

worth noting that in Ni-Mn-In та Ni-Mn-Sb-Fe magnetically induced adiabatic 

temperature change occurs during metamagnetic transition and possesses a 

negative sign. As was established in experiments, this value is proportional to 

dTm/dH, where Tm – characteristic temperature of martensitic transformation and, 

therefore, proportional to the variation of magnetization in the process of the 
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transformation according to the Clausius-Clapeyron equation. Thus, Ni-Mn-In 

system was shown to be the most prospective Heusler system for magnetic 

refrigeration among ones studied in this work. This is due to martensitic 

transformation taking place between phases with different magnetism. 

 In addition, functional degradation of Ni-Mn-In alloys in the process of thermal 

cycling throughout the temperature interval of martensitic transformation was 

studied. The investigation determined decrease of entalphy of transformation due 

to growth of defect density and respective phase hardening after 1000 cycles.  

Metamagnetic Heusler alloys are related to shape memory and pseudoelastic 

alloys. Huge difference in electric resistivity between austenite and martensite is 

also intrinsic in these alloys. This is accounted for appearance of 

antiferromagnetism in martensitic phase and, as a result, formation of superzone 

boundary gap on Fermi surface. Combining these properties record values of 

resistivity at relatively low applied stresses can be restored after superelastic 

deformation of polycrystalline samples of Ni-Mn-In. In the course of uniaxial 

compression of Ni45.4Mn40In14.6 by 6 %, variation of resistivity amounted up to 

35 % of initial value. Upon uploading of specimen resistivity completely restored 

its initial value. Thus, the alloy studied demonstrated large reversible change of 

electrical resistivity. Besides resistivity, magnetic susceptibility has also shown 

full recovery upon uploading that confirms pseudoelastic behavior of the alloy. 

 In spite of the full recovery of electric resistivity, residual strain of 1.7 % was 

observed after stress release. In-situ monitoring of microstructural changes 

carried out using optical microscope has shown appearance of cracks, which 

remained even after unloading. Development and growth of cracks are related to 

build up of intergranular local stresses along the interface between grains with 

different orientations of the martensite variants. This process brings about 
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residual strain. Microstructural observations also confirmed that reversible 

changes of electric resistance and magnetic susceptibility are caused by 

stress-induced martensitic transformations. 

 Study of deformation behavior of Ni-Mn-In system alloys doped with Co 

revealed that the variations of physical parameters on their loading bore 

qualitative resemblance to those of Ni45.4Mn40In14.6. But in contrary to the latter, 

even 10 % strain does not result in fracture of specimen perpendicular to loading 

axis as it was observed during stress-strain test of Ni45.4Mn40In14.6  with strain of 

8%. Moreover, during compression by 10 % it displays 250 % growth of 

resistivity in the process of stress-induced transformation. Although after 

unloading a substantial residual resistivity is observed, but during heating up to 

400 K the sample resistivity practically fully returns to its incipient value. 

Microstructural analysis has shown disappearance of stress-induced martensite in 

the course of restoring warm-up. Cracks formed during compression close up that 

together with recovery of electric resistivity indicate shape-memory effect in 

Ni-Mn-In alloys doped with Co. On unloading after compression up to 6 % 

almost full recovery of the resistivity is observed. Thus, Ni-Mn-In alloys 

demonstrate shape memory effect, which is accompanied by giant reversible 

resistivity change.  

In the Ni54Mn24Ga22 alloy, another aspect of stress-strain response - the volume 

effect of structural transformation was studied. The effect was estimated using 

Clausius-Clapeyron equation. In the process of hydrostatic compression of 

Ni54Mn24Ga22 alloy under different selected pressures up to 2.1 GPa characteristic 

temperatures of structural transformations were registered by resistivity 

measurements. Linear approximations of characteristic temperatures T versus 

pressure dependencies allowed to determine dT/dp ~ 4.7 K/GPa for martensitic 
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b.c.c.  10M transformation and ~ 7 K/GPa for intermartensitic 14M  2М one.  

The values of dT/dp and the specific heat were used for calculation of the specific 

volume changes, which comprised for the martensitic and intermartensitic 

transformations, 0.082 % and 0.024%, respectively. 

In Cu-Mn-Al alloys, which belong to composition line Cu3Al-Cu2MnAl and 

displaying giant magnetoresistance and shape memory effects mechanisms of 

nanogranular system formation during decomposition of supersaturated solid 

solution have been examined. Especial attention was focused on influence of 

thermal treatment on parameters of precipitated ferromagnetic nanoparticles.  

Relation between these parameters and magnetic states arising in nanogranular 

system was also investigated. The experiments have been conducted on massive 

specimens as well as on melt-spun ribbons. After melt-spinning, incomplete 

precipitation of ferromagnetic phase in the form of nanoparticles from 

supersaturated solid solution was observed in Cu-Mn-Al alloys with Mn content 

of 7 and 12 at.%. The volume fraction of precipitated nanoparticles amounts up a 

half of total decomposition value. After ageing for 6 hours at temperature of 473 

K, the mean size of nanoparticles has increased, the concentration decreased and 

volume fraction of nanoparticles reached the value, at which solid solution 

decomposition is considered to be completed. The interparticle interaction and 

giant magnetoresistance of alloys closely correlated with the parameters of 

nanogranular system. The build up of the mean size and volume fraction of 

ferromagnetic nanoparticles was found to result in increase of magnetoresistance 

due to growth of the relative fraction of polarized electrons and nanoparticle 

magnetic moments. The analysis of magnetization curves has revealed that in 

Cu62.4Mn12.7Al24.9, three types of magnetic ordering realize in system of 

ferromagnetic nanoparticles at different temperatures. The superspin-glass type 
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sets up at low temperatures then at higher temperatures it changes for 

superferromagnetic one and finally the interparticle interaction disappears and 

superparamagnetic state sets up in the system. The interaction between 

nanoparticles was shown to affect temperature run of magnetoresistance. This is 

related to different mechanisms of magnetization – individual one when 

interparticle correlations are absent and collective one when they are present.  

The variation of optical properties was found in Cu71.7Mn4.9Al23.4 in the free 

electron absorption region at martensitic transformation. Optical conductivity, 

real (1 = n2 - k2) and imaginary parts (2 = 2nk) of dielectric function were 

studied using spectral ellipsometry with analyzer. The results obtained were 

analysed using Drude formulae to determine plasma and relaxation frequencies of 

free electron oscillations. Temperature dependence of static electric resistance 

obtained using them was correlated with the results determined in the direct 

measurements.  

In order to examine electronic structure in Cu-Mn-Al alloy the measurement of 

Seebeck coefficient was conducted as a function of temperature. Its absolute 

value was found to increase at direct martensitic transformation and decrease at 

reverse one. Applying Viedemann- Franz law to the temperature dependences of 

electric resistance and Seebeck coefficient, high and low temperature phases were 

shown to have different Fermi energies. 

 

Keywords: Heusler alloys, martensitic transformation, Curie temperature, 

temperature hysteresis, magnetocaloric effect, uniaxial compression, electric 

resistance, melt-spun ribbons, phase hardening, ferromagnetic nanoparticles. 

 

 



8 

 

 

LIST OF CANDIDATE’S PUBLICATIONS RELEVANT TO THE THESIS 

 

1. Kokorin V.V. Influence of martensitic transformation on the magnetic 

transition in Ni-Mn-Ga / V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, A. Dalinger, H.J. Maier 

// Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2017. – Vol. 432. – P. 

266-270. 

2. Konoplyuk S.M. Direct measurements of adiabatic temperature change in 

Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 alloy due to magnetocaloric effect in the temperature 

range of martensitic transformation / S.M. Konoplyuk, A.V. Mashirov, A.P. 

Kamantsev, V.V. Koledov, A.V. Koshelev, V.G. Shavrov, V.V. Kokorin // IEEE 

Transactions on Magnetics. – 2018. – Vol. 54. – P. 2500204-4. 

3. Konoplyuk S.M. Magnetic states in ensemble of ferromagnetic nanoparticles 

in Cu-Mn-Al alloy / S.M. Konoplyuk, L.E. Kozlova V.V. Kokorin, A.O. Perekos, 

O.V. Kolomiets, V.M. Nadutov // Nanoscale Research Letters. – 2016. – Vol. 11. 

– P. 23-27. 

4. Kokorin V.V. Stress-induced resistivity changes in a Ni-Mn-In alloy / V.V. 

Kokorin, S.M. Konoplyuk, A. Dalinger, S. Thurer, G. Gerstein, H.J. Maier // 

Applied Physics Letters. – 2015. – Vol. 106. – P. 131908. 

5. Kamantsev A. Influence of additional annealing on properties of Ni-Mn-In-Co 

Heusler Alloy / A. Kamantsev, E. Dilmieva, A. Mashirov, V. Koledov, V. Shavrov, 

V. Khovailo, M. Lyange, S. Konoplyuk, V. Kokorin, R. Grechishkin, P. Ari-Gur 

// Microscopy and Microanalysis. – 2015. – Vol. 21. – P. 1757-1758. 



9 

 

6. Nadutov V. Influence of oxidation on electrical properties of compacted Cu 

nanopowders / V.V. Nadutov, A.O. Perekos, V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, T. 

Kabantsev // Nanoscale Research Letters. – 2016. – Vol. 11. – P. 478-4. 

7. Kozlova L.E. Variation of Seebeck coefficient at martensitic transformation in 

Cu–Mn–Al alloy. L.E. Kozlova, V.O. Bondarenko, V.V. Kokorin, S.M. 

Konoplyuk // Materials Letters. – 2015. – Vol. 153. – P. 59-61.  

8. Kokorin V.V. Stress-induced transformation in a Ni-Mn-In alloy and the 

concomitant change of resistivity / V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, A. Dalinger, 

A. Mashirov, Yu.P. Stetskiv, H.J. Maier // MATEC Web of Conferences.– 2015. – 

Vol. 33. – P. 05007-4. 

9. Kokorin V.V. Effect of thermal cycling on the martensitic transformation in 

Ni-Mn-In alloys / V.V. Kokorin, V.V. Koledov, V.G. Shavrov, S.M. Konoplyuk, 

S. Thürer, D.A. Troyanovsky, H.J. Maier, V.V. Khovaylo // Journal of Applied 

Physics. – 2014. – Vol. 116. – P. 103515-3. 

10.  Polyakov P.I. Volume сhange during intermartensitic transformations in 

Ni-Mn-Ga alloy / P.I. Polyakov, V.V. Slyusarev, V.V.Kokorin, S.M. Konoplyuk, 

Yu.S. Semenova, V.V.Khovaylo // Journal of Materials Engineering and 

Performance. – 2014. – Vol. 23. – P. 3180-3183. 

11.  Надутов В. Влияние электроискрового диспергирования на магнитные 

и электротранспортные свойства сплава Гейслера Cu—Mn—Al / В.М. 

Надутов, А.Е. Перекос, В.В. Кокорин, С.М. Коноплюк, Т.В. Ефимова, В.П.  

Залуцкий // Металлофизика и Новейшие Технологии. – 2014. – Vol. 36. – P. 

1679-1694. 



10 

 

12.  Козлова Л. Е. Влияние повторных мартенситных превращений на 

свойства сплава с памятью формы Cu—Al—Mn / Л.Е. Козлова, А.Е. 

Перекос, В.П.  Залуцкий, С.М. Коноплюк, В.В. Кокорин, Д.М. 

Трояновский // Металлофизика и Новейшие Технологии. – 2014. – Vol. 36. – 

P. 1671-1678. 

13.  Кокорин В. В. Фазовый наклёп в ферромагнитном сплаве с памятью 

формы Ni—Mn—In / В.В. Кокорин, В.В. Коледов, В.Г. Шавров, С.М. 

Коноплюк, Трояновский, А.В. Маширов, А.М. Алиев // Металлофизика и 

Новейшие Технологии. – 2013. – Vol. 35. – P. 1295-1304. 

14.  Kudryavtsev Y. V. Effect of martensitic transformation on the optical spectra 

of Cu-Mn-Al alloy / Kudryavtsev, Y. V., Kokorin, V. V., Kozlova, L. E., 

Iermolenko, V. N., & Konoplyuk, S. M. // Materials Science Forum. – 2013. – 

Vol. 738. – P. 177-182. 

15.  Kokorin V.V. Influence of magnetic field on formation of 

ferromagnetic-phase nanoparticles during ageing of Cu–Mn–Al alloy / 

V.V.Kokorin, A.E.Perekos, L.E. Kozlova, A.N. Titenko, D.A. Derecha, 

S.M.Konoplyuk, Yu.S.Semenova, D.A. Troyanovsky // Metallofizika i Noveishie 

Tekhnologii. – 2012. – Vol. 34. – P. 1035-1041. 

16.  Polyakov, P. I. Hydrostatic pressure effect on the structural phase transitions 

in Ni–Mn–Ga alloy / P.I. Polyakov, V.V. Slyusarev, S.M. Konoplyuk, V.V. 

Kokorin, Yu.S. Semenova // Materials Letters. – 2012. – Vol. 67. – P. 263-265. 

17.  Konoplyuk S.M. Magnetoresistance of Cu–Mn–Al melt-spun ribbons 

containing the system of interacting ferromagnetic inclusions / S.M. Konoplyuk, 



11 

 

V.V. Kokorin, O.V. Kolomiets, A.E. Perekos, V.M. Nadutov // Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials. – 2011. – Vol. 323. – P. 763-766. 

18.  Konoplyuk S.M. Ferromagnetic nanoparticles in Cu-Mn-Al melt-spun 

ribbons / S.M. Konoplyuk, V.V. Kokorin, A.O. Perekos, V.M. Nadutov, L.E. 

Kozlova // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – 2010. – Vol. 32. – P. 

571-580. 

19.  Kokorin V.V. Martensitic transformation temperature hysteresis narrowing 

and magnetocaloric effect in ferromagnetic shape memory alloys Ni– Mn–Ga / 

V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, A.E. Perekos, Yu.S. Semenova // Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials. – 2009. – Vol. 321. – P. 782-785. 

20.  Konoplyuk S.M. Giant magnetoresistance in different magnetic states of 

ferromagnetic nanoparticle systems / S.M. Konoplyuk, V.V. Kokorin, Y. S. 

Levchuk, L.E. Kozlova // Ukrayins'kij Fyizichnij Zhurnal. – 2008. – Vol. 53. – P. 

174-178. 

21.  Konoplyuk S.M. Magneto-impedance Effect in Ni-Mn-Ga Alloys / S.M. 

Konoplyuk, V.V. Khovaylo, T. Takagi, T. Abe // Reports of the Institute of Fluid 

Science. – 2002. – Vol. 14. – P. 21-25. 

22.  Konoplyuk S.M.  Ferromagnetic Nanoparticles in Cu-Mn-Al Melt Spun 

Ribbons / S.M. Konoplyuk, V.V. Kokorin, V.M. Nadutov, A.O. Perekos, L.E. 

Kozlova // Book of Abstracts of the 8-th European Symposium on Martensitic 

Transformations “ESOMAT-2009” (September 7-11, 2009) – Prague, Czech 

Republic. – 2009. – P. 91.  

23.  Konoplyuk S.M. Structure and magnetotransport properties of 

ferromagnetic nanoparticle system in Cu-Mn-Al melt-spun ribbons / S.M. 



12 

 

Konoplyuk, V.V. Kokorin, A.O. Perekos, L.E. Kozlova // Abstract book of 

International workshop «Magnetic phenomena in micro- and nanostructures» 

(May 27-29, 2010). – Donetsk, Ukraine. – 2010. – P. 46.   

24.  Slyusarev V.V. Intermartensitic transitions in Ni-Mn-Ga alloy / V.V. 

Slyusarev, S.M. Konoplyuk, V.V. Kokorin, Yu.S. Semenova, P.I. Polyakov // 

Abstracts of the International Conference “Functional Materials” (ICFM’2011) 

(October 3-8, 2011). – Partenit, Crimea, Ukraine. – 2011. – P. 248. 

25.  Konoplyuk S.M. Collective behaviour of ferromagnetic nanoparticles in 

Cu-Mn-Al melt-spun ribbons / S.M. Konoplyuk, V.V. Kokorin, O.V. Kolomiets, 

A.O. Perekos, V.M. Nadutov // Abstracts of the International Conference 

“Functional Materials” (ICFM’2011) (October 3-8, 2011). – Partenit, Crimea, 

Ukraine. – 2011. – P. 145. 

26.  Kudryavtsev Y.V. Conductivity changes due to martensitic transition in 

Cu-Al-Mn alloy / Y.V. Kudryavtsev, V.V. Kokorin, L.E. Kozlova, V.N. 

Iermolenko, S.M. Konoplyuk // Abstracts of the International Conference 

“Functional Materials” (ICFM’2011) (October 3-8, 2011). – Partenit, Crimea, 

Ukraine. – 2011. – P. 251. 

27. Kudryavtsev Y.V. Effect of martensitic transformation on the optical spectra of 

Cu-Mn-Al alloy / Y.V. Kudryavtsev, V.V. Kokorin, L.E. Kozlova, V.N. 

Iermolenko, S.M. Konoplyuk // Book of Abstracts of the 9-th European 

Symposium on Martensitic Transformations “ESOMAT-2012” (September 9-16, 

2012). – Saint-Petersburg, Russia. – 2012. – P. 136. 

28.  Poliakov P.I. Phase transformations in Ni-Mn-Ga under pressure / P.I. 

Polyakov, V.V. Slyusarev, V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, V.V. Khovaylo // 



13 

 

Abstracts of the V-th International Conference “Functional base of 

nanoelectronics” (October 1-5, 2012). – Ukraine, Crimea, Katsiveli. – 2011. – P. 

52.  

29.  Nadutov V.M. Nuclear magnetic resonance and transport properties of 

Heusler Cu-Mn-Al powder / V.M. Nadutov, A.O. Perekos, V.V. Kokorin, S.M. 

Konoplyuk, V.V. Trachevskyj // Abstracts of the IV International 

Conference “Nanoscale systems: structure, properties, technologies”  

(NanSys-2013) (November 19-22, 2013). – Kyiv, Ukraine. – 2013. – P. 250. 

30.  Koledov V.V. Magnetostructural transitions in metamagnetic Ni-Mn-In alloy 

/ V.V. Koledov, V.V. Kokorin, V.G. Shavrov, S.M. Konoplyuk, D.A. 

Troyanovsky, A.V. Mashirov, A.M. Aliev // Abstracts of the International 

Conference “Functional Materials” (ICFM’2013) (29 September - 5 October, 

2013). – Haspra, Crimea, Ukraine. – 2013. – P. 276. 

31.  Nadutov V.M. Effect of oxidation of powder on nuclear magnetic resonance 

and electroconductivity of Heusler Cu-Mn-Al alloy / V.M. Nadutov, A.O. 

Perekos, V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, V.V. Trachevskyj // Abstracts of the 

International Conference “Functional Materials” (ICFM’2013) (29 September - 5 

October, 2013). – Haspra, Crimea, Ukraine. – 2013. – P. 282. 

32.  Polyakov P.I. Volume effect due to the intermartensitic transformations in 

Ni-Mn-In alloy / P.I. Polyakov, V.V. Slyusarev, V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, 

V.V. Khovaylo, Yu.S. Semenova // Abstracts of the International Conference 

“Functional Materials” (ICFM’2013) (29 September - 5 October, 2013). – 

Haspra, Crimea, Ukraine. – 2013. – P. 284. 



14 

 

33.  Kokorin V.V. Magnetic states of ferromagnetic nanoparticle systems 

distributed in Cu-Mn-Al matrix / V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, L.E. Kozlova, 

O.V. Kolomiets, V.M. Nadutov A.E. Perekos // Abstracts of the International 

Conference “Functional Materials” (ICFM’2013) (29 September - 5 October, 

2013). – Haspra, Crimea, Ukraine. – 2013. – P. 286. 

34.  Konoplyuk S.M. Magnetic states in ensemble of ferromagnetic 

nanoparticles in Cu-Mn-Al alloy / S.M. Konoplyuk, L.E. Kozlova, V.V. Kokorin, 

A.E. Perekos, O.V. Kolomiets // Book of Abstracts of the 3-rd International 

Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” 

(NANO-2015) (August 26-29, 2015). – Lviv, Ukraine. – 2015. – P. 469. 

35.  Kokorin V.V. Stress-induced transformation in a Ni-Mn-In alloy and the 

concomitant change of resistivity / V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, A. Dalinger, 

S. Thurer, G. Gerstein, A. Mashirov, Yu.P. Stetskiv, H.J. Maier // Book of 

Abstracts of the 10-th European Symposium on Martensitic Transformations 

“ESOMAT 2015” (September 14-18). – Antwerp, Belgium. – 2015.  

36.  Nadutov V.M. Electrotransport properties of compacted high-dispersed Cu 

powders / V.M. Nadutov, A.O. Perekos, V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, V.Z. 

Voinash // International conference «Modern problems in physics of metals and 

metallic alloys» (May 25-27). – Kyiv, Ukraine. – 2016. – P. 173. 

37.  Nadutov V.M. Influence of phase content on physical properties of 

nanostructured Cu-Mn-Al and Сu alloys / V.M. Nadutov, A.O. Perekos, V.V. 

Kokorin, T.V. Efimova, V.P. Zalutsky, V.V. Trachevsky, S.M. Konoplyuk // 

Abstract Book of the 4-th International Research and Practice Conference 



15 

 

“Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016) (August 24-27, 2016). – 

Lviv, Ukraine. – 2016. – P. 118. 

38.  Nadutov V.M. The phase content of highly dispersed particles in Cu-Mn-Al 

Heusler alloy and its influence on magnetic ordering and NMR spectra / V.M. 

Nadutov, A.O. Perekos, V.V. Kokorin, S.M. Konoplyuk, V.V. Trachevsky, T.V. 

Efimova, V.P. Zalutsky // 5th International Research and Practice Conference 

“Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017) (August 23-26, 2017). – 

Chernivtsi, Ukraine. – 2017. – P. 89. 

39.  Пат. 92108 України, МПК С22C 1/04, С22C 9/00. Спосіб одержання 

термоелектричного напівпровідникового наноструктурного сплаву / 

Надутов В. М., Перекос А. О., Кокорін В. В., Коноплюк С.М., Храновська 

К.М.; заявник і патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова 

Національної Академії Наук України. − № u 2014 03080; заявл. 26.03.2014; 

опубл. 25.07.2014; Бюл. №14. 

40.  Пат. 107772 України, МПК C22C 1/04, C22C 9/01, H01L 35/20, C22C 

9/05. Спосіб одержання термоелектричного напівпровідникового 

наноструктурного сплаву / Надутов В. М., Перекос А. О., Кокорін В. В., 

Коноплюк С.М., Храновська К.М.; заявник і патентовласник Інститут 

металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної Академії Наук України. − № 

a 2014 03079; заявл. 26.03.2014; опубл. 10.02.2015; Бюл. №19. 

 



1 

 

ЗМІСТ 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ …………………………………………...4 

 

ВСТУП …………………………………………………………………………....5 

 

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД..…………………………….................... 15 

1.1. Загальні властивості сплавів Гейслера…………….....................................15 

1.2. Структурні і магнітні перетворення в сплавах Ni-Mn-Ga.........................28 

1.3. Метамагнітні сплави Гейслера.....................................................................42 

1.4. Магнетокалоричний ефект в сплавах Гейслера………………………......49 

1.5. Фізичні властивості сплавів Cu-Mn-Al і фазові перетворення в них…...54 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ...........................58 

2.1. Методи приготування зразків.......................................................................58 

2.1.1. Виплавка і приготування масивних зразків.........................................58 

2.1.2. Виготовлення тонких стрічок спінінгуванням з розплаву.................59 

2.1.3. Отримання високодисперсних порошків методом електроіскрового 

диспергування.........................................................................................60 

2.2. Методи вивчення деформаційної поведінки сплавів Гейслера………...63 

2.2.1. Камера високого тиску...........................................................................63 

2.2.2. Методика та обладнання для вивчення фізичних властивостей 

сплавів Гейслера при одновісному стисненні......................................64  

2.3. Вимірювання магнетокалоричного ефекту..................................................66 

2.4. Вимірювання теплових ефектів структурних перетворень.......................69 

2.5. Вимірювання намагніченості сплавів Гейслера.........................................71 

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ТЕМПЕРАТУРНИЙ 



2 

 

ГІСТЕРЕЗИС МАРТЕНСИТНОГО І МАГНІТНОГО ПЕРЕХОДІВ В 

СПЛАВАХ Ni-Mn-Ga…........................................................................................73 

3.1. Вплив міжмартенситних перетворень на температуру Кюрі…………....75 

3.2. Звуження гістерезису мартенситного перетворення в сплаві 

Ni54Mn24Ga22………………………………………………………………...93 

РОЗДІЛ 4. МАГНЕТОКАЛОРИЧНИЙ ЕФЕКТ В СПЛАВАХ 

ГЕЙСЛЕРА……………………………………………………………………...103 

4.1. Магнетокалоричний ефект у сплаві Ni51.9Mn27Ga21…................................103 

4.2. Магнетокалоричний ефект в сплаві Ni45.4Mn40.9In13.7…………………....106 

4.2.1. Фазові перетворення та адіабатична зміна температури під дією 

магнітного поля поблизу них в сплаві Ni45.4Mn40.9In13.7…………....106 

4.2.2. Функціональна стабільність сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7 при термічному 

циклюванні……………………………………………........................111 

4.3.Магнетокалоричний ефект в Ni49.9 Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77………………….....116 

4.3.1. Метамагнітне перетворення в Ni49.9 Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77…..………...116 

4.3.2. Адіабатична зміна температури під впливом магнітного поля в Ni49.9 

Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77…………………...………………….......................121 

РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ СПЛАВІВ 

ГЕЙСЛЕРА…………………………………...………………………………....127 

5.1. Вплив гідростатичного стискування на структурні фазові перетворення в 

Ni-Mn-Ga………………………………………………………………......127 

5.2. Еласторезистивний ефект в сплаві Ni45.4Mn40In14.6………………….......135 

5.3. Зміна електричного опору при мартенситному перетворенні 

індукованому одновісним стисненням у сплавах системи Ni-Mn-In......146  

5.4. Вплив одновісного стиснення на мартенситне перетворення в Ni49.9 

Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77……………………………………....…...……...............160 



3 

 

РОЗДІЛ 6. МАГНІТНІ СТАНИ ТА МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ В 

НАНОГРАНУЛЯРНИХ Cu-Mn-Al СПЛАВАХ…………………………….....167 

6.1. Магнітні стани у системі феромагнітних частинок у Cu-Mn-Al 

фольгах…………………………………………………………………......168 

6.1.1. Порівняльний аналіз структурних та магнітних характеристик 

сплавів Cu71.6Mn5Al23.4, Cu67Mn7Al26 та Cu62.4Mn12.7Al24.9………......168 

6.1.2. Магнітоопір сплавів Cu67Mn7Al26 та  Cu62.4Mn12.7Al24.9…………....181 

6.2. Вплив термообробки на магнітні і транспортні властивості сплавів 

Cu-Mn-Al…………………………………………………………………...185 

6.2.1. Вплив термообробки на магнітоопір сплаву Cu67Mn7Al26………....185 

6.2.2. Вплив магнітного поля на формування наночастинок феромагнітної 

фази при старінні сплаву системи Cu-Mn-Al……............................189 

6.3. Мартенситні перетворення в сплавах Cu-Mn-Al………………………..194 

6.3.1. Вплив мартенситного перетворення на оптичний спектр сплаву 

Cu-Mn-Al…………………………………………...………………....195 

6.3.2. Зміна коефіцієнту Зеєбека при мартенситному перетворенні в сплаві 

Cu-Mn-Al……………………………………………………...............203 

6.3.3. Вплив повторних мартенситних перетворень на властивості сплаву з 

пам’яттю форми Cu-Mn-Al……………………………………….....206 

6.4. Магнітні та електротранспортні властивості порошків та компактів 

отриманих зі сплаву Cu-Mn-Al методом електроіскрового 

диспергування…………………………………………………………..…212 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….....231 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………...233      

    

 



4 

 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

МП – мартенситне перетворення 

МГП – магнітне перетворення 

ММП – міжмартенситне перетворення 

ТК – температура або точка Кюрі 

ТГ – температурний гістерезис 

МКЕ – магнетокалоричний ефект 

ОНП – охолодження в нульовому полі 

ОП – охолодження в полі 

НС – наногранулярна структура 

МС – магнітний стан 

ФН – феромагнітні наночастинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сплави, що мають структуру Гейслера відносяться до 

багатьох класів функціональних матеріалів, зокрема до таких як інжектори 

спін–поляризованого струму, сплави з пам’яттю форми, матеріали для 

магнітного охолодження, сплави з гігантською деформацією в магнітному 

полі, топологічні ізолятори та інших. Потреба в цих матеріалах з’явилася в 

останні кілька десятиліть в зв’язку з розвитком комп’ютерних, ресурсо-, 

енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій, мініатюризацією і 

розвитком електроніки. Сплави Гейслера як функціональні матеріали в 

нанорозмірних об’єктах - пристроях для зчитування і запису інформації, 

сенсорах, актуаторах є серйозною альтернативою традиційним 

напівпровідникам і сплавам з пам’яттю форми на основі міді і Ni-Ti [1*].  

Одним з яскравих прикладів переваги, що несе в собі використання сплавів 

Гейслера з термопружним мартенситним перетворенням є спосіб актуації 

пам’яті форми. При звичайному способі актуації – за допомогою 

температури частота актуації не перевищує 3 Гц, а при застосуванні 

магнітного поля в цій ролі частота зростає до декількох кілогерц [2*].  

Ще однією перевагою, яка обумовлює актуальність вивчення сплавів 

Гейслера, є багатогранність їх застосувань для магнітного охолодження – 

разом зі звичайним магнетокалоричним ефектом метамагнітні сплави 

Гейслера демонструють значний обернений (інверсний) магнетокалоричний 

ефект, який може бути використаний разом зі звичайним для вищої 

ефективності. Крім магнетокалоричного ефекту альтернативою 

газокомпресорному охолодженню може бути охолодження, що базується на 

гігантському барокалоричному ефекті, виявленому у сплавах Ni-Mn-In, який 
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полягає в адіабатичній зміні температури чи ізотермічній зміні ентропії у 

відповідь на гідростатичне стискування. Величина зміни ентропії завдяки 

цьому ефекту приблизно рівна зміні ентропії у найкращих 

магнетокалоричних матеріалах.  

Таким чином, сплави Гейслера значно розширюють можливості актуації 

ефектів пам’яті форми і гігантської адіабатичної зміни температури, 

доповнюючи їх, відповідно, магнітним полем і прикладенням зовнішніх 

напружень. Це дозволяє значно знизити енергозатрати на охолодження і 

зменшити витрати на утилізацію шкідливих для навколишнього середовища 

матеріалів, що є в ряду базових вимог до розробників сучасних технологій. 

Згадані вище ефекти викликані змінами в структурі і теплових властивостях 

метамагнітних сплавів Гейслера завдяки індукованому зовнішніми полями 

мартенситному перетворенню, яке може суттєво впливати і на інші фізичні 

властивості. Тому актуальним є дослідження впливу фазових перетворень 

на зміну фізичних параметрів в цих сплавах. Важливо також додати нові 

сплави до списку матеріалів придатних для магнетокалоричних застосувань, 

а для з’ясування цього потрібні прямі вимірювання магнетокалоричного 

ефекту, а також визначення ступеня функціональної деградації сплавів в 

процесі термоциклювання.   

Сплави Гейслера з термопружним мартенситним перетворенням 

характеризуються сильним зв’язком між магнітною і структурною 

підсистемами, що приводить до гігантської деформації сплаву Ni-Mn-Ga в 

магнітному полі завдяки переорієнтації мартенситних варіантів. У випадку 

метамагнітних сплавів гігантська зміна ентропії також обумовлена 

магнітоструктурним зв’язком, оскільки під впливом магнітного поля 

відбувається структурне перетворення. В цілому, обидва ці явища 
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обумовлені особливостями мартенситної структури і її магнетизму. Тому 

актуальним є вивчення впливу мартенситної структури на магнетизм, а 

також на характеристики фазових перетворень. 

Ще одне актуальне для сьогоднішньої науки питання, що вирішувалось в 

цій роботі, пов’язане з дослідженням особливостей наногранулярних систем 

на основі сплавів Гейслера, впливом їх параметрів на магнетизм і 

гігантський магнітоопір. Хоча наногранулярні системи поки що не знайшли 

практичного застосування, однак вивчення умов виникнення тих чи інших 

магнітних станів в системі феромагнітних наночастинок є вкрай важливим 

для таких застосувань, особливо в спінтроніці і для пристроїв запису і 

зчитування інформації, наприклад, магнеторезистивної оперативної пам’яті 

(MRAM). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота в основній частині виконувалася в рамках тематичних 

планів науково-дослідних робіт Інституту магнетизму НАН України та 

МОН України: 

 державної бюджетної теми «Нові структурні та магнітні стани у 

феромагнітних сплавах з пам’яттю форми» (2009-2012 рр.); 

 державної бюджетної теми «Магнітоструктурні перетворення в сплавах 

Гейслера на базі нікелю та міді» (2012-2016 рр.); 

 державної бюджетної теми «Зміни фізичних властивостей феромагнітних 

сплавів Гейслера з пам’яттю форми під впливом магнітного поля та 

механічних напруг» (2017-2021 рр.); 

а також в рамках спільних міжнародних проектів: 

 спільного українсько-німецького проекту «Магнітні перетворення при 

механічному навантаженні магнетокалоричних матеріалів на основі 
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сплавів Гейслера» фінансованого ДФФД України за договором         

№ Ф39/363-2013; 

 спільного українсько-російського проекту «Метамагнітоструктурні фазові 

переходи в сплавах Гейслера з підвищеною чутливістю до магнітного 

поля», фінансованого ДФФД України за договором         № 

Ф40/116-2012; 

 спільного українсько-російського проекту «Магнетокалоричний ефект в 

композитних структурах, що складаються зі сплаву з пам'яттю форми та 

магнітострикційного матеріалу» фінансованого ДФФД України за 

договором № Ф53/193-2013. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

встановлення взаємозв’язку між структурними та магнітними 

перетвореннями в сплавах Гейслера та вивчення впливу зовнішніх чинників 

на характеристики цих перетворень.  

У відповідності з поставленою метою, необхідно було розв’язати наступні 

завдання: 

 дослідити механізм взаємовпливу міжмартенситного, мартенситного і 

магнітного перетворень при їх протіканні у вузькому температурному 

інтервалі в сплавах системи Ni-Mn-Ga; 

 в температурному інтервалі,  що включає точку Кюрі і мартенситні 

перетворення, за допомогою прямих вимірювань визначити величину 

адіабатичної зміни температури у магнітному полі в сплавах Гейслера з 

різним магнетизмом мартенситної фази; 

 встановити вплив термоциклювання на функціональну деградацію 

метамагнітних сплавів Гейслера; 

 вивчити деформаційну поведінку метамагнітних сплавів Гейслера 
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Ni-Mn-In та Ni-Mn-In-Co при одновісному стисненні; 

 дослідити зміну електричних та магнітних властивостей сплавів Ni-Mn-In 

та Ni-Mn-In-Co при мартенситних перетвореннях ініційованих 

зовнішніми напруженнями; 

 з’ясувати вплив параметрів наногранульованої системи, що виникає при 

розпаді пересиченого твердого розчину, на магнітні стани, магнітні та 

магнітотранспортні властивості сплавів Cu-Mn-Al; 

 встановити вплив магнітного впорядкування в системі феромагнітних 

наночастинок на магнітоопір сплавів Cu-Mn-Al; 

 за допомогою оптичних та термоелектричних методів дослідити зміни в 

електронній структурі сплаву Cu-Mn-Al, що виникають при 

мартенситному перетворенні. 

Об’єкт дослідження – моно- та полікристалічні сплави Гейслера систем 

Ni-Mn-Ga, Ni-Mn-In, Ni-Mn-In-Co, Ni-Mn-Sb, Cu-Mn-Al виготовлені у 

вигляді масивних зразків, спінінгованих з розплаву стрічок та отриманих 

методом електроіскрового диспергування високодисперсних порошків і 

спресованих з них компактів. 

Предмет дослідження - магнітні, магнітотранспортні, магнетокалоричні, 

надпружні, електротранспортні, термоелектричні ефекти у досліджуваних 

сплавах, а також характеристики магнітних і мартенситних перетворень та 

вплив на них зовнішніх чинників, діаграми деформації, кристалічна 

структура, магнітне впорядкування і особливості електронної структури. 

Методи дослідження - для реалізації поставлених задач 

використовувалися магнітні методи, що включали в себе вимірювання 

намагніченості, магнітної сприйнятливості як при зміні температури, так і 
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магнітного поля та зовнішніх напружень, структурні методи, що включали в 

себе рентгеноструктурний аналіз і мікроструктурні спостереження за 

допомогою оптичного мікроскопа, магнетокалоричний і калоричний методи, 

що базувалися на вимірюванні зміни температури і теплового потоку за 

допомогою, відповідно, фіксації термоелектрорушійної сили та методом 

диференціальної скануючої калориметрії. Вимірювання електричного опору 

здійснювалось чотириточковим методом, а оптична спектроскопія 

проводилася за допомогою спектрального еліпсометру з аналізатором, що 

обертається. Для вивчення впливу одновісного навантаження на фізичні 

властивості сплавів використовували мініатюрний нагрузочний модуль. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

1.Вперше серед сплавів з термопружним мартенситним перетворенням в 

мартенситній фазі сплаву Ni-Mn-Ga було виявлено існування 

температурного гістерезису магнітного переходу (температура Кюрі), що 

досягав 10 К. За допомогою магнітних,  електротранспортних та 

структурних досліджень було встановлено механізм виникнення різниці 

між температурами Кюрі у Ni51.9Mn27Ga21.1 при нагріві і охолодженні і 

показано, що до цього приводить різна послідовність структурних 

перетворень при нагріві і охолодженні. 

2.Вперше експериментально підтверджено, що граткова нестабільність 

аустенітної і мартенситної фаз, що виникає у сплаві Ni54Mn24Ga22 

приводить до значного звуження температурного гістерезису 

термопружного мартенситного перетворення.  

3.Вперше в процесі прямих вимірювань отримана температурна залежність 

магнетокалоричного ефекту в сплаві системи Ni-Mn-Sb. 
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4.Вперше досліджений вплив термоциклювання через інтервал 

мартенситного перетворення на функціональну стабільність 

метамагнітного сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7 і встановлено, що таке 

термоциклювання приводить до фазового нагартування, що свідчить про 

функціональну деградацію сплаву. 

5.Вперше при відносно невеликих напруженнях в процесі одновісного 

стиснення сплаву Ni45.4Mn40In14.6 зафіксовано значну оборотну зміну 

електропору (≈35%) викликану мартенситним перетворенням. 

Надпружна поведінка сплаву супроводжувалася також значною 

оборотною зміною магнітної сприйнятливості. 

6. Вперше було встановлено, що поява взаємодії у системі феромагнітних 

частинок сплаву Cu-Mn-Al приводить до змін в температурній 

залежності магнітоопору внаслідок різного механізму намагнічування у 

суперпарамагнітних і суперферомагнітних системах. 

7. Вивчення ефекту Зеєбека і характеристик оптичного спектру сплаву 

Cu71.7Mn4.9Al23.4 показало, що мартенситне перетворення в ньому 

супроводжується зміною рівня Фермі, зменшенням плазмової частоти та 

збільшенням релаксаційної частоти електронів провідності, що пояснює 

зростання електроопору в мартенситній фазі.  

Практичне значення отриманих результатів. Перш за все, практичне 

значення можуть мати результати досліджень деформаційної поведінки 

метамагнітних сплавів Гейслера, зокрема значна оборотна зміна 

електроопору та магнітної сприйнятливості при одновісному стисненні і 

майже повне відновлення електроопору при нагріві після викликаного 

зовнішніми напруженнями зростання на 250%. Такі зміни електроопору 

можуть застосовуватись у сенсорах, що реагують на навантаження, а зміна 
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магнітних властивостей у міні-пристроях для генерації електроенергії 

(harvesters).  

Пряме вимірювання адіабатичної зміни температури під дією магнітного 

поля в сплавах Гейслера, показало, які з цих сплавів є перспективними як 

матеріали для магнітних холодильників.  Вивчення функціональної 

деградації і її причин у сплаві системи Ni-Mn-In, перспективному для 

магнетокалоричних застосувань, дозволило виробити рекомендації по 

запобіганню швидкої втрати функціональних властивостей в процесі 

багаторазових циклів через температурний інтервал мартенситного 

перетворення. Один з таких підходів був опробований у сплаві системи 

Ni-Mn-Ga, де вдалося максимально звузити температурний гістерезис 

мартенситного перетворення для зниження ступеня фазового нагартування в 

ході термоциклювання.  

Важливими для практичних застосувань наногранулярних систем в області 

запису і зчитування інформації можна вважати вивчення впливу 

термообробки на магнітні стани, що виникають в цих системах. Можливість 

за допомогою контроля процесу старіння керувати параметрами такої 

системи, а отже і магнітоопором, є першим кроком до впровадження 

наногранулярних систем, що утворилися при розпаді пересичених твердих 

розчинів. 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає у 

виборі тематики досліджень, теми дисертаційної роботи, постановці 

загальної задачі і послідовності її виконання, визначенні 

експериментальних методів для досягнення поставленої мети, 

систематизації та аналізі одержаних у дисертаційній роботі результатів. 

Дисертант разом з д.ф.-м.н., проф. Кокоріним В.В. виконав основні 
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теоретичні і чисельні розрахунки викладені в дисертаційній роботі, зокрема 

в  публікаціях [3, 4]. Вимірювання магнетокалоричного ефекту були 

здійснені як самостійно [4] так і спільно з дослідниками з інших країн, 

вивчення оптичних властивостей сплавів Cu-Mn-Al проводилось у 

співавторстві з д.ф.-м.н., проф. Кудрявцевим Ю.В. Електро- і 

магнітотранспортні властивості сплавів вимірювались автором самостійно, 

включно з тими, що представлені в [5]. Частина зразків для експериментів 

була виготовлена зарубіжними партнерами по спільних проектах. В цілому, 

автором було проведено самостійно більшість інших експериментальних 

досліджень за виключенням вимірювання намагніченості, 

рентгеноструктурного аналізу та ДСК і за їх результатами самостійно 

написано близько половини наукових статей, в тому числі, роботи [6, 7]. 

Особистий внесок здобувача полягає також у підготовці презентацій на 

конференціях, симпозіумах і семінарах. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на міжнародних конференціях, 

симпозіумах та семінарах: 

– 8-th European Symposium on Martensitic Transformations ESOMAT 2009, 

Prague, Czech Republic, September 7-11, 2009; 

– International Workshop “Magnetic Phenomena in Micro- and Nano-Structures” 

(MPMNS’10), Donetsk, Ukraine, 27-29 May 2010;  

– International Conference “Functional Materials” (ICFM’2011), Partenit, Crimea, 

Ukraine, October 3-8, 2011;  

– 9-th European Symposium on Martensitic Transformations ESOMAT 2012, 

Saint-Petersburg, Russia, September 9-16,2012; 

– V Міжнародна наукова конференція «Функціональна база 



14 

 

наноелектроніки» (30 вересня – 5 жовтня, 2012, Кацивелі, Крим, Україна); 

– IV Міжнародна наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, 

властивості, технології» (НАНСИС-2013); 

– International Conference “Functional Materials” (ICFM’2013), Haspra, Yalta, 

Crimea, Ukraine, September 29 – October 5, 2013;  

– 10-th European Symposium on Martensitic Transformations ESOMAT 2015, 

Antwerp, Belgium, September 14-18, 2015; 

– International Research and Practice Conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials” (NANO-2015), Lviv, Ukraine, 26-29 August 2015; 

– International conference «Modern problems in physics of metals and metallic 

alloys», Kyiv, Ukraine, May 25-27, 2016; 

– International Research and Practice Conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials” (NANO-2016), Lviv, Ukraine, 24-27 August 2016; 

– International Research and Practice Conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials” (NANO-2017), Chernivtsi, Ukraine, 23-26 August 2017. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 21 науковій 

роботі у провідних світових і вітчизняних фахових виданнях, серед яких 

“Applied Physics Letters”, “Journal of Magnetism and Magnetic Materials”, 

“Materials Letters”, “Journal of Applied Physics”, “Journal of Materials Science 

and Performance”, “Nanoscale research letters” та інших, а також у 17 тезах 

доповідей до 12 міжнародних наукових конференцій, 1 патенті України на 

винахід та 1 патенті України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, шість 

розділів, висновки та список використаних джерел з 236 найменувань. 

Обсяг дисертації становить 250 сторінок. Робота містить 90 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1   Загальні властивості сплавів Гейслера 

 

Серед багатьох класів інтерметалічних сполук особлива увага в останні 

десятиліття прикута до класу сплавів Гейслера. Основою ознакою 

належності сплавів до цього класу є кристалічна структура Гейслера, але 

перед тим як перейти до її опису потрібно вказати на хімічні елементи, з 

яких вона може бути утворена. В загальну формулу для сплавів Гейслера 

входять три компоненти: X, Y I Z. Компоненти X і Y – це транзитні метали, 

а компонент Z – це елемент основної групи. Як видно з рис. 1.1, значна 

кількість елементів, що можуть використовуватися як компоненти сплаву 

Гейслера, забезпечує різноманітність їх фізичних властивостей і величезну 

кількість сполук. Цікавою особливістю елементів цих сплавів є їх здатність 

утворювати сполуку з досить відмінними властивостями від властивостей 

елементів, що її складають. Так сплави TiNiSn, LaPtBi утворені з металів, 

проте є напівпровідниками. Подібна цьому і ситуація з магнітними 

властивостями; немагнітні елементи поєднані в структуру Гейслера стають 

феромагнітним сплавом. 

Сплави Гейслера охоплюють широкий спектр матеріалів, різних за 

електричними, магнітними, тепловими, механічними властивостями. 

Метали, напівпровідники, напівметали за типом провідності, 

ферромагнетики, антиферомагнетики, парамагнетики Паулі, гелімагнетики 

за типом магнетизму об’єднані спільною надструктурою названою на честь 

німецького металурга Гейслера, який у 1903 році встановив, що при 
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додаванні до сплаву Cu-Mn немагнітного sp елементу, сплав стає 

феромагнетиком, незважаючи на те, що всі його складові є немагнітними. 

 

Рис. 1.1 Періодична система елементів, в якій позначено елементи, що 

складають основу сплавів Гейслера [8]. 

 

Структура Гейслера утворена накладанням чотирьох г.ц.к. граток (рис. 1.2),  

так що атоми X попадають на місця (000) і (1/2 1/2 1/2), атоми Y на місця 

(1/4 1/4 1/4) і атоми Z на місця (3/4 3/4 3/4). Існує чотири підвиди структури 

Гейслера. Напів-Гейслерова структура, яку позначают С1b відрізняється від 

повної Гейслерової L21 (перші два рядки таблиці з рис. 1.2) тим, що в ній 

одна з позицій (С) залишається вакантною. Існує незначна кількість 

Гейслерових сплавів (LiMgPdSn, CoFeMnAl і т.п.), що мають чотири 

компоненти в саоєму складі і так звані обернені Гейслерові сплави Mn2VAl 

and Mn2VGa, в яких на відміну від повного Гейслерового сплаву елемент X 

має меншу валентність за елемент Y. Така особливість приводить до того, 

що позицію B займають атоми X, а позицію  C відповідно атоми Y. 
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Потрібно зазначити, що у випадку повної невпорядкованості в розміщенні 

атомів на позиціях B і D сплав буде відноситися до структури B2. 

 

Рис. 1.2. Кристалічна структура Гейслера. 

 

Сплави Гейслера вже знайшли застосування в різних винаходах та мають 

значний потенціал для розробок у сфері сенсорних технологій, у різного 

принципу дії актуаторах, в комп’ютерній електроніці, магнітних 

охолоджувачах, в пристроях для генерації енергії та ряду інших 

технологічних ноухау. Щоб зрозуміти чому стільки уваги приковано до цієї 

системи, потрібно звернутися до фундаментальних досліджень, що 

проливають світло на фізичні явища, які лежать в основі їх унікальних 

властивостей. Так, одним із перспективних напрямів сучасної прикладної 
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фізики є спінтроніка, де напівметалічні сплави Гейслера  

використовуються як інжектори спін-поляризованого струму. Дослідження 

показали, що у напівметалах у валентній зоні для електронів одного 

напрямку спіну провідність металічна, а для електронів протилежного 

напрямку існує заборонена зона, так що провідність напівметалів для 

останніх значно менша або ж взагалі нульова. Як наслідок, при проходженні 

через феромагнітний напівметал електричний струм стає частково чи 

повністю поляризованим, що додає електрону ще один ступінь свободи – 

поляризацію. Ця поляризація зберігається і при проходженні електрона 

через поверхню розділу з суміжним немагнітним матеріалом. На цьому 

явищі базується ефект гігантського магнітоопору, який використовується в 

спінових клапанах для контролю електричного опору магнітним полем, а 

також дає змогу створювати багатошарові структури, які можуть служити 

магнітними елементами оперативної памяті (MRAM) і, на відміну від вже 

традиційних напівпровідникових (DRAM), здатні зберігати інформацію і 

після відключення джерела струму. Одним із прикладів може бути 

тришарова структура, де електроди є сплавом Гейслера La0.7Sr0.3MnO3 , а 

спейсером є SrO3 [9]. Якщо спейсером є діелектрик, то в основі роботи такої 

гетероструктури є тунельний магнітоопір. Напівметалічні Гейслерові сплави 

окрім елементів пам’яті, також можуть застосовуватися як магнітні сенсори 

[10] чи спінові фільтри [11] в напівпровідникових лазерах, в спінових 

транзисторах і т.п.  

Потрібно зазначити, що напівметалами можуть бути не тільки Гейслерові 

сплави з кристалічною граткою типу С1b, а і повні Гейслерові структури 

типу L21. Однією з їхніх принципових особливостей є те, що вони 

підкоряються правилу Слетера-Полінга, яке стверджує, що загальний 
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момент елементарної комірки цих сплавів М=Z-N, де Z – загальна кількість 

валентних електронів усіх складових елементів сплаву, а N – кількість 

електронів у зоні з неосновним напрямком спіну (minority-spin band). У 

неповних  Гейслерових сплавах N=18, у повних N=24. Для прикладу, у 

найбільш вивчених сплавах Гейслера з напівметалічною провідністю 

NiMnSb і CoMnSb, що належать до напів-Гейслерових та Co2MnSi і 

Co2CrAl, що належать до повних Гейслерових сплавів, магнітний момент 

дорівнюватиме приблизно 4 µB для NiMnSb,  3 µB для CoMnSb та 

відповідно 5 µB і 3 µB для Co2MnSi і Co2CrAl. Ці величини отримані з 

загального правила повністю узгоджуються з розрахованими на основі 

експериментальних даних [12]. Енергія d-станів атомів Ni зменшується, а 

атомів Mn зростає при розщепленні зон під впливом магнітного поля для 

електронів з неосновним напрямком спіну; при цьому d- стани Mn стають 

незаповненими і рівень Фермі попадає між ними і заповненими d-станами 

Ni, що і означає виникнення спінової поляризації в напівметалах системи 

Гейслера. Типовий випадок зонної будови напівметалу Гейслера показаний 

на рис. 1.3 [13]. Загалом, завдяки більшій кількості валентних електронів в 

зоні з основним напрямом спіну (majority-spin band) виникає 

нескомпенсований спіновий магнітний момент (локалізований головним 

чином на атомах Mn), який і відповідає за феромагнетизм. У випадку, якщо 

спінові моменти електронів скомпенсовані за рахунок рівної кількості 

електронів у зонах з різним напрямом спіну, у напівметалах можлива поява 

антиферомагнетизму. Феромагнетизм сплавів Гейслера відіграє провідну 

роль і в інших важливих функціональних властивостях. Так існують сплави 

Гейслера, в яких при низьких температурах електрони провідності мають 

масу в сотні разів вищу за масу звичайного вільного електрона. Такі 
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системи називаються важко-ферміонними і відносяться до 

сильнокорельованих систем. Їх існування обумовлене тим, що локалізовані 

f-електрони гібридизуються з електронами провідності, що приводить до 

утворення важких ферміонів. 

 

Рис. 1.3. Густина станів в сплавах: а) CoMnSb, б) Co2MnSb. Рівень Фермі 

представлений пунктирною лінією. 

 

При низькій температурі вони стають надпровідними з антиферомагнітним 

впорядкуванням, тобто в них співіснує надпровідність і магнетизм. На 

відміну від звичайних надпровідників їх надпровідність називають 
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важкоферміонною і вона обумовлена не взаємодією електронів з фононами 

як у звичайних надпровідниках, а взаємодією з спіновими флуктуаціями. 

Одним з перших досліджених важкоферміонних сплавів Гейслера був 

CeInCu2. При низьких температурах (менше 2 К) цей сплав є 

антиферомагнетиком [14]. YbBiPt, YbPdSb є напів-Гейслеровими сплавами, 

що також відносяться до важкоферміонних. Крім f-електронних було 

виявлено d-електронні важкоферміонні сплави Гейслера, наприклад, Fe3VAl 

[15], у якому спостерігалась висока електронна теплоємність і зниження 

електричного опору з температурою тобто напівпровідниковий тип 

провідності.  

Одним із найбільших досягнень у фізиці останнього часу стало відкриття 

топологічних ізоляторів, що є матеріалами, в яких електрична провідність 

можлива лише на поверхні зразка, в той час як об’єм зразка є непровідним. 

Це пов’язано з відсутністю оберненого розсіяння електронів на домішках і 

дефектах, так що навіть багаторазове розсіяння на них не приводить до 

андерсоновської локалізації електронів. 

Напрям руху електронів на поверхні такого матеріалу зв’язаний зі спіном 

настільки тісно, що змінюватися вони можуть тільки узгоджено один з 

одним. Топологічні ізолятори відкривають величезні технологічні 

можливості для покращення швидкодії електронних пристроїв, процесорів і 

т.п., та для подальшої мініатюризації електроніки і переходу до 

наноелектроніки. Так при нанесенні на поверхню топологічного ізолятора 

магнітного шару для запису інформації, з’являється можливість за 

допомогою невеликого струму записувати і зчитувати біти, що зберігаються 

в цьому шарі. Причому ні електромагнітний шум, ні забрудненість 

домішками не впливають на робочі характеристики такого матеріалу. Друга 
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важлива властивість – це нульова ефективна маса електронів провідності в 

топологічних ізоляторах, яка і дозволяє покращити швидкість роботи 

електронних пристроїв.  Як показано в роботі [16] понад 50 із більше ніж 

1000 Гейслерових сплавів мають потенціал для використання в якості 

топологічних ізоляторів. Всі ці сплави мають структуру С1b і є 

напівпровідниками. Головним критерієм, за яким встановлювалася їхня 

перспектива як топологічних ізоляторів, є схожість деяких особливостей 

зонної структури з зонною структурою HgTe, який є топологічним 

ізолятором. 

 

Рис. 1.4. Залежність EГ6 - EГ8 від міжатомної відстані. 

 

Перш за все це наявність зонної інверсії, яка полягає в тому, що зона 
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симетрії Г8 (валентна зона) має вищу енергію ніж зона симетрії Г6 (зона 

провідності). У протилежному випадку сплави є звичайними ізоляторами. 

Рис 1.4 показує, які сплави, згідно з цим критерієм, можна віднести до 

можливих топологічних ізоляторів, а які ні. Всі сплави, що задовільняють 

критерію, лежать нижче 0 на рис. 1.4 і є безщілинними напівпровідниками з 

подвійно виродженою точкою Г8 на рівні з енергією Фермі. За допомогою 

зміни параметра гратки, який контролює рівень гібридизації зон, і ступеня 

спін-орбітальної взаємодії можна маніпулювати властивостями Гейслерових 

сплавів, переводячи їх у стан топологічних ізоляторів. 

Про перші Гейслерові надпровідні сплави Pd2RePb, Pd2ReSn, де Re – є 

рідкоземельним елементом, повідомлялось у 1982 році в роботі [17]. До 

теперішнього часу надпровідність було виявлено лише в декількох славах 

Гейслера, однак їхні критичні температури досить низькі для потенційних 

застосувань. Загалом, надпровідність притаманна сплавам Гейслера з 27 

валентними електронами, причому ці сплави мають одну спільну рису в 

своїй зонній структурі, а саме сингулярність ван-Хова в точці L. Це дозволяє 

прогнозувати надпровідність в нових сплавах Гейслера. Найвища критична 

температура зафіксована до цього часу в сплавах Гейслера становить 4.9 К в 

Pd2YSn.  

Проте найбільше досліджуваними є сплави Гейслера з термопружним МП. 

Це пов’язано з тим, що ефекти пам’яті форми і надпружності, які мають 

величезне практичне значення, властиві лише сплавам, в яких МП є 

термопружним. Загалом МП є бездифузійним фазовим переходом першого 

роду. Термопружність такого перетворення означає, що при зародженні 

кристалу мартенситу поверхнева енергія і енергія пластичної деформації 

малі і зміна вільної енергії при такому перетворенні визначається лише 
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пружним і термічним факторами. Ця умова виконується, якщо зміна 

структури при перетворенні, а відповідно і зміна об’єму незначна, а ступінь 

когерентності вихідної структури Гейслера і мартенситу на границі розділу 

цих фаз велика. Як правило, термопружне МП характеризується невеликим 

температурним гістерезисом і незначним тепловим ефектом. У його процесі 

відбувається спотворення кристалічної гратки, яке описується на основі 

деформації зсуву. Перетворення з високотемпературної структури Гейслера 

в низькотемпературну мартенситну супроводжується пониженням симетрії 

гратки. Результатом того, що симетрія гратки мартенситу низька, є її 

виродження, а саме поява багатьох енергетично еквівалентних структур 

проте з різними кристалографічними орієнтаціями, які називаються 

мартенситними варіантами або доменами. Ці мартенситні варіанти є 

здвійникованими в результаті процесу самоакомодації, який є наслідком 

мінімізації пружної енергії. Температури, що характеризують початок і 

кінець прямого МП, яке відбувається при охолодженні, позначають як MS і 

Mf. Якщо сплав нагрівати після прямого МП то температури, що 

характеризують початок і кінець зворотнього МП, що відбувається при 

цьому, позначають відповідно AS і Af. 

Ефект пам’яті форми полягає в тому, що після пластичної деформації сплаву 

у низькотемпературній фазі, яка може досягяти 15 % і супроводжується 

реорієнтацією багатьох мартенситних варіантів у один варіант, подальший 

нагрів до температури вище Af супроводжується повним відновленням 

форми зразка сплаву. В основі цього явища лежить той факт, що при МП 

мартенситні домени, що утворюються, мають кристалолографічно 

еквівалентне орієнтаційне співвідношення з кристалічною граткою вихідної 

фази. Якщо сплав нагріти вище температури Af, то у відповідності з 



25 

 

орієнтаційним співвідношенням граток кожного такого домена і гратки 

високотемпературної фази аустеніту виникає аустеніт з граткою, ідентичною 

тій, що була до деформації. В результаті і форма зразка стає ідентичною тій, 

що була до деформації.  

Надпружність – це ефект, що полягає в повному відновленні форми зразка 

при розгрузці після значної деформації, що виходить далеко за межі 

пружної області (10-12 %). Ця деформація відбувається за рахунок 

індукованого зовнішніми механічними напруженнями прямого МП.  В 

свою чергу, відновлення форми зразка проходить за рахунок зворотнього 

МП при знятті механічних напружень Як і в ефекті памяті форми, механізм 

відтворення форми після зняття напруження забезпечується орієнтаційним 

співвідношенням між гратками обох фаз. Необхідною умовою надпружності 

є знаходження зразка при температурі вище Af. Схематично ефекти 

надпружності і пам’яті форми показано на рис. 1.5. Як видно з цього 

рисунку при реалізації ефекту пам’яті форми зразок послідовно проходить 

три етапи: етап А – пряме МП при охолодженні, етап Б - деформація зразка 

до його переходу в стан з єдиною орієнтацією двійників і, нарешті, етап, 

обернений до A тобто нагрів зразка і його повернення в аустенітну фазу. 

Надпружність досягається ж лише прямою і зворотною операціями С,- 

навантаженням в аустенітній фазі та послідуючим розвантаженням. Серед 

феромагнітних систем Гейслера, які найбільш привертають увагу 

дослідників вищезгаданими феноменами ефекту памяті і надпружності, 

варто відмітити Ni-Mn-Ga [18-27], Ni-Mn-Al [28], Cu-Mn-Al [29], Co-Ni-Ga 

(Al) [23, 31], Ni-Fe-Ga [32]; серед неферомагнітних - Cu-Au-Zn [33], 

Cu-Al-Ni [34]. 
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Рис. 1.5. Ефект памяті форми і надпружність. Показано деформацію в 

мартенситній та аустенітній фазах, що приводить до стану з одним 

двійниковим доменом. 

 

Потрібно зазначити, що в сплавах Гейслера температура МП надзвичайно 

чутлива до складу сплаву. Це дає можливість регулювати її для практичних 

потреб в широкому інтервалі за допомогою зміни складу.  Крім цього при 

деформації, наприклад, сплаву Cu-Al-Ni [34] може відбуватися декілька 

послідовних МП, які проте забезпечують повне відтворення початкового 

стану при розвантаженні зразка.  

Варто нагадати і про одну з важливих особливостей, яка є спільною для всіх 

сплавів Гейслера і лежить в основі деяких явищ, що спостерігаються 

поблизу температур МП. У більшості о.ц.к. граток сплавів, включно зі 

сплавами Гейслера, площини типу {110} легко зсуваються вздовж напрямків 

[110] . Така нестійкість проти зсувів виражається в низькій енергії фононної 
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гілки TA2, а також в низьких величинах константи зсуву С’= (C11-C12)/2. Їх 

зниження відбувається при охолодженні. Аномальне падіння пружної 

енергії або іншими словами пом’якшення фононної моди повязане з 

механічною нестабільністю структури Гейслера по відношенню до 

щільноупакованої мартенситної структури. Для деяких сплавів така 

нестійкість приводить до МП, що супроводжується зниженням симетрії 

гратки завдяки зсуву площин {110} вздовж [110] . В сплаві Ni2MnGa 

помякшення моди [ξξ0]TA2 має місце для хвильового вектора ξ0=1/3 і 

приводить до конденсації відповідної фононної моди, що виражається в 

утворенні модульованої вказаним хвильовим вектором передмартенситної 

структури [35]. Сплави Гейслера на основі Ni відрізняються за своїми 

фононними властивостями від сплавів на основі Cu. У перших пом’якшення 

стосується лише окремих фононів, в той час як у сплавах на основі міді 

пом’якшення при зниженні температури відбувається для всієї гілки.  

Хоча з позиції фундаментальної і прикладної науки в сплавах Гейслера з 

термопружним МП відбувається багато цікавих явищ проте колосальний 

інтерес дослідників викликали дві групи сплавів Гейслера – це сплави з 

гігантською деформацією індукованою магнітним полем, або як їх ще 

називають сплави з феромагнітним ефектом памяті форми  (Ni-Mn-Ga, 

Ni-Mn-Al, Ni-Fe-Ga та інші) та сплави з метамагнітними МП (Ni-Mn-Z), де 

Z = In, Sb, Sn). Перша група сплавів здатна генерувати великі деформації 

(більш ніж 10 % ), а друга гігантську зміну ентропії під дією магнітного 

поля. Успіхи в їх дослідженні можуть привести до значного прогресу у 

розробці мікроактуаторів і магнітних холодильників. Результати 

структурних, магнітних, транспортних досліджень феромагнітних сплавів 
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Гейслера, що належать до цих двох груп, розроблені теоретичні моделі, які 

пояснюють їх поведінку, весь наявний науковий матеріал, що стимулював 

дослідження, які містяться в дисертаційній роботі, описано в наступних 

розділах. 

 

1.2  Структурні і магнітні перетворення в сплавах Ni-Mn-Ga 

 

Ni-Mn-Ga - це єдина система Гейслера, в якій МП відбувається у сплаві з 

стехіометричним складом. Вперше ця система була комплексно досліджена 

в роботі [36]. Вимірювання намагніченості показали, що при температурі 

близько 200 К у сплаві Ni2MnGa стехіометричного складу відбувається 

фазове перетворення з ТГ, причому високотемпературна фаза досягає 

насичення намагніченості в значно нижчих полях за низькотемпературну. 

Подальші оптичні спостереження підтвердили припущення, що це 

перетворення є мартенситним, а за допомогою нейтронографії було 

встановлено, що перетворення відбувається між аустенітною фазою зі 

структурою Гейслера і мартенситною фазою тетрагональної симетрії. При 

нагріві сплаву було виявлено перехід з феромагнітної у парамагнітну фазу 

при температурі 376 К. Сумарно результати цих досліджень викладені в 

таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1. Магнітні властивості стехіометричного складу сплаву 

Ni2MnG.а. Зліва направо у верхньому рядку міжатомна відстань для 

аустеніту, об’єм його комірки, температура структурного перетворення, 

параметри гратки мартенситу, температура Кюрі. У нижньому рядку – 

намагніченість насичення, магнітні моменти, що приходяться на один атом, 
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асимптотична ТК та ефективні магнітні моменти атомів.  

 

 

Потрібно зазначити, що, як показали дослідження, магнітний момент в 

сплаві локалізований на атомі марганцю і дорівнює приблизно 4 µB. 

Враховуючи, що відстань між найближчими атомами марганцю дорівнює 

4.5 Ẳ, взаємодія між моментами досягається за рахунок непрямого обміну. 

МП в Ni-Mn-Ga, як і в більшості інших сплавів супроводжується 

аномаліями багатьох фізичних властивостей, а саме електричного опору, 

довжини зразка [18], теплоємності [19], внутрішнього тертя, пружних 

модулів [37] та інших. Ще в перших роботах присвячених цьому сплаву 

було встановлено, що його мартенситна фаза може існувати в декількох 

кристалічних модифікаціях, а саме: при зниженні температури і при 

навантаженні відбуваються послідовні фазові переходи між мартенситами з 

гратками модульованими різними статичними хвилями. Так появу 

додаткових рефлексів у дифракційній картині мартенситної структури [36] 

було прояснено у роботі [19]. Було встановлено, що між основними 

рефлексами 110 і 200 розміщені чотири слабші додаткові рефлекси. 

З’ясувалось, що ці рефлекси виникають завдяки періодичному зміщенню 

кристалічних площин (110) у напрямку [110] . Така періодичність є 
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результатом нестійкості гратки високотемпературної  фази до 

вищевказаних зсувів. Подальші дослідження [38, 39] на сплавах іншого 

складу підтвердили існування мартенситних структур модульованих 

статичною хвилею зміщень. На додаток до такої хвилі з періодом пять 

площин типу {110} було виявлено структуру промодульовану статичною 

хвилею з періодом сім. Цікаво, що пятишарова модуляція (позначається 

10M через те, що на нейтронограмі період зростає до 10) була зафіксована у 

сплаві з температурою MS ~ 180 К, а семишарова (14M) у сплаві з MS ~ 450 

К. Ідентичні результати були отримані як за допомогою рентгенівської, так і 

електронної дифракції. Вперше зміну магнітних та структурних 

властивостей сплаву при переході з однієї в іншу мартенситну фазу, 

ініційованому зміною температури, було зафіксовано в роботі [40]. 

Всього в сплавах Ni-Mn-Ga було підтверджено існування трьох 

мартенситних структур: двох модульованих (10М, 14М) і однієї 

немодульованої (2М). Спочатку їх існування було виявлено при фазових 

перетвореннях індукованих механічним напруженням, а в подальшому і 

термічно індукованих. Також після зняття навантажень при низьких 

температурах при подальшому нагріві сплав Ni-Mn-Ga послідовно проходив 

ММП при різних температурах [26]. В роботі [41] за допомогою 

рентгенівської дифракції був встановлений порядок спонтанних ММП у 

Ni52Mn24Ga24 при охолодженні без навантаження: аустеніт (Р) → 14М → 

10М. У випадку сильного механічного подрібнення зразку мартенситне 

перетворення відбувалося безпосередньо у структуру 10М. В [42] було 

показано, що температура відпалу і температура гартування впливають на 

область стабільності мартенситних фаз, в той час як сама температура МП 

майже не змінюється при термообробці. Зокрема, при зростанні 
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температури гартування знижується температура ММП 14М → 2М, а при 

збільшенні часу відпалу навпаки зростає. Крім того, зростання температури 

гартування може приводити до падіння ТК, а також викликає зниження 

параметру порядку високотемпературної L21 фази.  

Мартенситні структури з різною модуляцією різняться і іншими 

структурними параметрами. Так мартенсит 10М має тетрагональну 

структуру з с/a<1, а немодульований мартенсит 2М теж тетрагональну, але з 

с/a>1. Мартенсит 14М має орторомбічну гратку [43]. Часто зустрічаються і 

змішані структури, на рентгенограмах яких присутні рефлекси як 

тетрагональної, так і орторомбічної фаз.  

Крім мартенситу модуляція кристалічної структури може спостерігатися і у 

високотемпературній фазі. Проте на відміну від мартенситу пом’якшення 

фононної моди, що відповідає за модуляцію структури, не завершується її 

конденсацією. Так у роботі [38] проводилися рентгеноструктурні 

дослідження на сплаві Ni-Mn-Ga з MS ~ 180 К. Вони показали, що у 

аустеніті поблизу бреггівського відбиття 200 спостерігається два дифузних 

рефлекси розміщені на відстані q = ±0.17τ, де τ – відстань між рефлексами 

200 і 310 в напрямі (110) оберненої гратки. Інтенсивність однофононного 

дифузного розсіяння записується як: 

           
2

2
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Де k - дифракційний вектор, q  - вектор фонона, e  - вектор поляризації 

фононної моди, що розглядається, ω – кутова частота цієї моди. У 

відповідності з цим виразом, зростання інтенсивності дифузних піків при 

наближенні до температури перетворення свідчить про зниження частоти 
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фононних коливань або про пом’якшення фононної моди ТА2. 

Нейтронографія [35] підтвердила пом’якшення цієї моди, а просвічуюча 

електронна мікроскопія показала, що цей процес супроводжується появою 

мікромодульованих доменів, що створюють так званний твідовий контраст 

на поверхні зразка.  

 

Рис. 1.6. Залежність ħω2 для фононів [ξξ0] ТА2 при ξ=1/3 від температури. 

 

В цілому як видно з рис. 1.6, пом’якшення фононної моди не приводить до 

її конденсації. Мінімального значення при температурі T0 частота досягає 

вище ТМ (початку МП). Потрібно зазначити, що період модуляції в 

високотемпературній фазі відрізняється від періоду модуляції в мартенситі. 

Поява мікромодульованих доменів і пом’якшення фононної моди ТА2 

супроводжуються аномаліями пружних констант (падінням константи С на 

60% і її мінімумом при температурі перетворення), теплоємності і магнітної 

сприйнятливості, що свідчить про магнітопружну взаємодію [44]. 
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Підсумовуючи результати отримані в роботах присвячених цьому явищу, 

можна сказати, що в сплавах Ni-Mn-Ga вище температури МП може 

відбуватися фазове перетворення, яке називають передмартенситним і яке 

умовно можна віднести до перетворень першого роду, оскільки воно 

супроводжується незначною прихованою теплотою ΔН ≈ 7 J/mol [45].  

Як було вже підкреслено, температура фазових перетворень у сплаві дуже 

чутлива до його складу. Встановлення закономірностей впливу складу 

сплаву Ni-Mn-Ga на характеристичні температури фазових перетворень 

дозволяє швидко підбирати потрібну концентрацію елементів для того чи 

іншого практичного застосування. Роботи присвячені з’ясуванню цього 

питання, як правило, проводились на сплавах, в яких концентрація двох 

елементів послідовно мінялася, а третій елемент залишався незмінним.  

Так у [46] дослідження проводились на сплавах Ni2+xMn1-xGa і 

обмежувалися лише інтервалом композицій (x=0-0.19), при яких 

температура МП не перевищувала температуру Кюрі TC. Вимірювання 

магнітними та електротранспортним методами показало, що при зростанні 

вмісту Ni має місце поступове зближення температур МП і МГП. Це 

відбувається за рахунок зростання мартенситних температур і зниження ТК. 

Зрештою, в інтервалі x=0.18-0.19, температури перетворень співпадають. На 

рис. 1.7 зображена ця ситуація. Зниження ТК з ростом вмісту Ni 

пояснюється зростанням відстані між атомами Mn, які є носіями магнітного 

моменту в цьому сплаві. Зростання кількості валентних електронів за 

рахунок росту вмісту нікелю змінює електронну концентрацію, а та в свою 

чергу за рахунок механізму Юм-Розері, приводить до зміни температур 

мартенситного перетворення. В роботі [47] було досліджено понад 30 

сплавів системи Ni-Mn-Ga різних композицій. Підсумовуючи результати, 
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автори стверджують, що коли ТК перевищує температуру МП, то 

мартенситна фаза є модульованою (10M або 14M), коли ж навпаки - ТК 

спостерігається у мартенситній фазі, то мартенсит є тільки немодульованим. 

 

Рис. 1.7. Залежність температури МП і ТК від складу сплавів [39]. 

 

Ще однією особливістю є те, що структура може бути різною: як 

модульованою, так і немодульованою для сплавів з МП на 10-50 К нижче 

ТК. Як показало вивчення сплавів Ni2+xMn1-xGa з високою температурою 

МП [48], існує композиційний інтервал x=0.18-0.27, в якому температури 

МП і МГП (парамагнетик-феромагнетик) співпадають, так що, за 

твердженням авторів відбувається «здвоєний» фазовий перехід між 

парамагнітним аустенітом і феромагнітним мартенситом. Наявність такого 

широкого композиційного інтервалу, на їхню думку, пояснюється об’ємною 

магнітострикцією, яка приводить до зменшення об’єму гратки і, таким 
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чином, затримує настання умов для мартенситного перетворення, аж допоки 

зростання електронної концентрації не «виправить» цю затримку. При 

концентраціях нікелю x>0.27 температури МП більше не зв’язані з ТК, і при 

його подальшому зростанні МГП відбувається в мартенситній фазі. 

Важливим результатом цієї роботи є лінійна залежність між магнітним 

моментом, що припадає на атом, і вмістом Ni  в усьому інтервалі 

досліджень: при зміні концентрації нікелю від стехіометрії тобто з х=0 до 

х=0.36 магнітний момент знижується з 4.2 µB до 2.7 µB. 

Взаємне розташування і концепція двох температур Кюрі - аустеніту і 

мартенситу була розглянута в роботі [49]. Як вже вказувалося вище, ТК у 

Ni-Mn-Ga залежить від міжатомної відстані, а тому мартенситна і аустенітна 

фази, які мають різні кристалічні структури і, відповідно, різну відстань між 

атомами мають також різну ТК. Загалом відомо 6 можливостей взаємного 

розташування ТК обох фаз, TCM  i TCA і температури МП Tm: 

1. Tm<TCA <TCM 

2. Tm <TCM <TCA 

3. TCA < Tm <TCM  

4. TCA <TCM< Tm 

5. TCM <TCA< Tm 

6. TCM < Tm<TCA 

У випадках 1-5 можлива лише одна ТК. Таким чином, крім екзотичного 

випадку 6, коли дві температури Кюрі повинні бути зареєстровані у сплаві, 

реалізуються варіанти 1 і 2, коли TC= TCA, 3, коли TC= Tm і 5, 6, коли TC= TCM. 

Теоретичні розрахунки показали, що для Ni-Mn-Ga TCM - TCA = 30 К. 

Ще одне дослідження [50], що стосується сплавів Ni2+xMn1-xGa  з різним 

вмістом Mn i Ni (0<x<0.24) показало, що в композиційному інтервалі від 
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x=0 до x=0.10 при температурі МП нижче 270 К має місце п’ятишаровий 

мартенсит, в той час як вище цієї температури при х>0.10 семишаровий. 

Передмартенситне перетворення, що реєструвалося завдяки піку 

теплоємності мало місце при температурі близько 260 К і слабо залежало 

від складу. Саме тому при зростанні вмісту Ni воно зникало при х=0.10 і 

вище за рахунок того, що температура, при якій воно відбувалося, попадала 

в температурний інтервал мартенситної фази. 

Якщо ж вміст марганцю збільшувати за рахунок галію, як у Ni50Mn25+xGa25-x 

[51], то, як і у випадку розглянутому вище, відбувається зростання 

температури МП. Причому при х=3 і нижче аустеніт трансформується у 

тетрагональну фазу з модуляцією 10М, при х=4 у орторомбічну з 

модуляцією 14М, а при х=5 у немодульований тетрагональний мартенсит 

2М. При цьому відбувається видовження гратки вздовж осі a і скорочення 

вздовж осей b і c, що приводить до зменшення об’єму елементарної комірки. 

Середній магнітний момент, що приходиться на атом, як і при зростанні 

вмісту Ni зменшується з 4.38µB при х=0 до 2.93 µB при х=5.  

Наведені вище закономірності зміни характеристик структур і фазових 

переходів між ними при зміні складу добре узгоджуються зі зміною 

електронної концентрації викликаної зростанням числа атомів, які дають 

більший вклад у валентну зону. Як відомо, електронна концентрація e/a в 

сплавах Ni-Mn-Ga визначається формулою: e/a = 

(10Niat.%+7Mnat.%+3Gaat.%)/( Niat.%+ Mnat.%+ Gaat.%), де 10 валентних 

електронів дає нікель (3d84s2), 7 марганець (3d54s2) і 3 галій (4s24p1). Для 

сплавів, в яких глубинним механізмом МП є механізм Юма-Розері, 

стабільність кристалічних фаз залежить від електронної концентраціїї, 

таким чином, що з її ростом Гейслерова структура стає нестабільною при 
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вищих температурах. 

 

Рис. 1.8. Залежність температури МП і ТК від електронної концентрації 

[52]. 

 

Як видно з рис. 1.8 ТК не зазнає при цьому суттєвих змін, що дає змогу 

провести розподіл сплавів на дві області: 7.7<е/а і е/а<7.7, в межах яких МП 

відбувається відповідно у парамагнітній і феромагнітній фазах. 

В цілому виділяють три групи сплавів- до вказаних двох додається ще одна 

група, для якої 7.55<e/a<7.7. В останній групі МП лежить по температурі 

нижче ТК, хоча і близько до неї. Найбільш цікавою для практичних 

застосувань є остання група. Це пов’язане з тим, що МП при високих 

температурах, як вже було сказано вище, приводить до утворення 

немодульованої тетрагональної фази, в якій, як буде показано в наступному 

розділі, не виникають гігантські деформації під дією магнітного поля, а 

низькотемпературне перетворення незручне для практичного використання. 
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Порівнюючи різні можливості зміни електронної концентрації за 

допомогою підбору вмісту складових сплаву, потрібно відмітити, що заміна 

одного атому Mn на один атом Ni приводить до росту мартенситної 

температури на 25 К, одного атому Ga на атом Ni на 85 К і одного атому Mn 

на один атом Ga на 30 К [51, 53].  

Мартенситна фаза у Ni-Mn-Ga має двійникову структуру. Як відомо, 

двійники при механічному навантаженні такого сплаву здатні до значних 

деформацій за рахунок поглинання одних двійників і росту інших. Проте на 

відміну від мартенситної фази, де магнетизм відсутній, феромагнітний 

мартенсит здатний генерувати значні деформації також і під впливом 

магнітного поля.  

Вперше ця можливість була продемонстрована на монокристалі сплаву 

Ni2MnGa з температурою МП близько 276 К [54]. Прикладування 

магнітного поля 10 кЕ вздовж напрямку [001] призвело до скорочення 

зразка на 0.13%, що близьке до зміни довжини в магнітострикційному 

матеріалі Терфенолі (Tb, Dy)Fe2. Якщо ж магнітне поле орієнтоване за 

напрямом [110], то зразок видовжується вздовж [001] на 0.05 %. Таким 

чином, загальна зміна довжини зразка при повороті в полі 10 кЕ з напрямку 

[001] до напрямку [110] сягає 0.2 %. Отримані результати наведені в таблиці 

1.2. Також важливо підкреслити, що максимальна можлива деформація за 

рахунок переорієнтації мартенситних двійників у магнітному полі 

оцінювалася в цій роботі як 6.56 %. В іншій роботі [55] вивчалася поведінка 

сплаву Ni-Mn-Ga в магнітному полі після одновісного стиснення зразка до 

напруження 6 MПa у мартенситній фазі. Завдяки утворенню при стисненні 

певної переважної орієнтації мартенситних двійників подальше 

прикладення магнітного поля після розвантаження перпендикулярно до 
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напряму стиснення привело до деформації зразка 1.3 %. 

 

Таблиця 1.2. Параметри кристалічних фаз та деформація сплаву Ni2MnGa 

під дією магнітного поля. 

 

 

Схожі дослідження, але на зразку з вищою температурою MS, дозволили 

встановити блокуючу механічну напругу ~ 2.7 MПa, при якій магнітне поле 

прикладене до зразка перпендикулярно осі стиснення вже не викликає 

деформацію зумовлену рухом двійників [56]. Було також показано, що для 

початку переорієнтації двійникових доменів у магнітному полі необхідно, 

щоб густина енергії анізотропії або ж її константа Кu перевищувала густину 

пружної енергії σtw·ε, де σtw – напруга початку двійникування [57].  Якщо 

анізотропія є нижчою, то поворот вектора намагніченості з легкої осі 

намагніченості у напрямі поля не приводить до якихось структурних змін.  

Подальші дослідження гігантської деформації у магнітному полі або, 

іншими словами, феромагнітного ефекту памяті форми були спрямовані на 

розширення його температурного діапазону [58, 59], знаходження механізму, 

розробку відповідних теорій [60] і отримання величин ефекту, що дозволили 

б його впровадження в різних прикладних розробках. Так у [61] полем 6 кЕ 
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було досягнуто деформації 0.3% у монокристалі Ni52Mn22.2Ga25.8 з 

температурою МП близько 300 К. Значно більшу деформацію ~6 % у полі 5 

кЕ було отримано [62] для сплаву Ni49.8Mn28.5Ga21.7. Як і в роботі [55] 

одноваріантний стан досягався стисненням зразка перпендикулярно осі 

прикладення магнітного поля. Високошвидкісна фотографія зафіксувала 

практично повне перетворення зразка з одного двійникового варіанту в 

інший завдяки руху двійникових границь при накладанні магнітного поля. 

На рис. 1.9 показані знімки зразків без магнітного поля і в магнітному полі 

Н=4 кЕ.  

 

Рис. 1.9. Фотографія зразка перед прикладенням магнітного поля (вверху 
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зліва) і при прикладенні поля (вверху справа). Схема внизу показує 

структурні зміни, які відбуваються при цьому [63]. 

 

У зразка в полі видно межу між двійниками, по якій проходить злам 

поверхні зразка, викликаний магнітним полем, при цьому відхилення від 

прямої ~ 60. Така зміна форми зразка і забезпечує деформацію 5%. 

Мартенсит у цьому випадку має тетрагональність с/а = 0.94, що дозволяє 

стверджувати, що він відноситься до типу 10М. 

При зростанні магнітного поля з 400 до 1800 Е спостерігалася 

переконфігурація феромагнітних доменів і водночас зміна об’єму 

феропружних двійникових доменів. Мартенсит у цьому випадку має 

тетрагональність с/а = 0.94, що дозволяє стверджувати про те, що він 

відноситься до типу 10М. За допомогою методу інтерференційного 

контрасту були отримані прямі докази зв’язку між перерозподілом 

двійникових доменів мікроскопічного характеру і макроскопічними 

деформаціями під впливом магнітного поля [64]. Останнє відбувалося таким 

чином, що об’єм двійників сприятливо орієнтованих по відношенню до 

зміни магнітопружної енергії зростав за рахунок двійників менш 

сприятливих орієнтацій.  

В ході цих досліджень отримано також зв’язок між напругою і деформацією 

при одновісному стисненні, який показав, що максимальна деформація 

зразка, при якій відбувається двійникування, досягає 10 %, що узгоджується 

з кристалографічним коефіцієнтом 1- с/а=10.66 отриманим з рентгенівських 

досліджень: при стискуванні відбувається перетворення двійникового 

домена (завдяки двійникуванню в системі (101)[101]) з віссю а паралельною 

напряму стискування в варіант з віссю с паралельною напряму стискування. 
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Потрібно вказати, що у експерименті з магнітним полем, де була отримана 

деформація 9.5 %, зразок був попередньо приведений в однодоменний стан, 

а деформація вимірювалась перпендикулярно напряму поля (вісь а або 

напрям (100)).  

Після отримання цих фундаментальних експериментальних результатів 

подальші дослідження з феромагнітного ефекту пам’яті форми були 

головним чином напрямлені на вдосконалення методики отримання сплавів 

з цим ефектом. Так у роботі [66] розглядався вплив термічної і магнітної 

обробки з метою зниження напруги двійникування. Було показано, що 

повторне стискування зразків у двох взаємно перпендикулярних напрямах 

приводило до трикратного зниження напруги двійникування. Також 

зниженню σtw сприяли повторні обертання зразка в магнітному полі 10 кЕ.  

Важливим результатом стало встановлення існування чотирьох типів 

мартенситних варіантів у мартенситі 10М [67]. Ці чотири варіанти 

мартенситу здвійниковані двома типами площин двійникування І і ІІ 

причому тип ІІ має на порядок нижчу напругу двійникування – 0.1 МПа [68]. 

Саме мікроструктура з ІІ типом двійників є перспективною для створення 

матеріалів для актуаторів, концентраторів енергії та інших пристроїв [59]. 

 

1.3  Метамагнітні сплави Гейслера 

 

Термін «метамагнетизм» був введений для особливого класу матеріалів 

здатних змінювати МС у магнітному полі. До метамагнетиків відносять як 

антиферомагнетики, які під дією магнітного поля стають феромагнетиками 

в процесі перевороту спінів, так званого спін-флопу, так і парамагнетики з 

зонним метамагнетизмом, що у полі переходять у феромагнітний стан [69]. 
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До перших відносяться MnFe2, CoCl2·2H2O, TbAIG та інші, а до останніх 

відносять інтерметалічні системи, як наприклад, Co(Se1-xSx)2, Y( Co1-x Alx )2, 

CeCo5. Третій вид метамагнетизму спостерігається в деяких сплавах 

Гейслера, зокрема Ni-Mn-X (Х= In, Sb, Sn), де МГП з слабкомагнітного 

стану (парамагнетизм чи антиферомагнетизм) у феромагнітний відбувається 

в процесі МП. Таке МГП, мотивоване суттєвим зниженням загальної енергії 

системи за рахунок зростання енергії Зеємана -H·M, досягається 

перебудовою гратки, після якої система стає феромагнітною.  

Так у сплавах Ni-Mn-X (Х = In, Sb, Sn), на відміну від Ni-Mn-Ga, 

спостерігається дві точки Кюрі: у аустенітній та мартенситній фазі. 

 

Рис. 1.10. Термомагнітні криві Ni45Co5Mn36.6In13.4, які показують 

індукований магнітним полем зсув температурного інтервалу МП, отримані 

в різних магнітних полях [70]. 
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Вперше метамагнітну природу МП у цих сплавах було встановлено у роботі 

[70]. У полях до 70 кЕ характеристичні температури МП сплаву 

Ni45Co5Mn36.6In13.4 знижувались ~ 4.5 К/Т (рис. 1.10). Таким чином, у полі 70 

кЕ температурний інтервал феромагнітної аустенітної фази розширився на ~ 

30 K. При відсутності легуючого елемента Co у сплаві Ni46Mn41In13 поле 70 

кОе змінює цей температурний інтервал на 50 К [71]. Аналогічна ситуація 

має місце у інших сплавах цього типу. Так у Ni43Co7Mn39Sn11 температури 

МП знижувались на 28 К в тому ж полі [72].  

У сплаві Ni50Mn36Sn14 [73] зсув температур перетворення дещо нижчий ~ 

2K/T, проте як і в попередніх випадках відбувається зниження мартенситних 

температур. Ще один сплав з цієї групи на цей раз з Sb як sp елементом- 

Ni45Co5Mn38Sb12 також показав зниження характеристичних температур, 

проте не так сильно виражене як у сплавах Ni-Mn-In: лише на 8 К у полі 50 

кЕ [74].  

Вперше, метамагнітне перетворення було підтверджене у роботі [75] 

прямим спостереженням за допомогою рентгенівської дифракції. В 

інтервалі температур As<T<Af, у полі B=0 Т спостерігалися рефлекси як 

високотемпературної фази L21, так і мартенситу 4O. При зростанні  

магнітного поля рефлекси аустеніту слабнуть аж до повного затухання при 

В=5 Т, в той час як рефлекси мартенситу підсилюються.  

Важливою особливістю метамагнітних перетворень є низькі значення 

намагніченості в мартенситній фазі, які слабо зростають навіть у високих 

магнітних полях. Особливо це виражено в сплавах Ni-Mn-In-Co [70], де як 

видно з Рис. 1.10, навіть у полі 70 кЕ намагніченість мартенситної фази 

становить близько 1 % від намагніченості аустенітної фази. У сплавах 

Ni-Mn-Sn і Ni-Mn-Sb різниця не така відчутна. Так у Ni50Mn36Sn14 [73] 
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намагніченість мартенситної фази перевищує 50 % від аустенітної. Як 

видно з наведених прикладів, існує очевидна кореляція між величиною 

зсуву мартенситних температур і співвідношенням величин 

намагніченостей у високо- і низькотемпературних фазах. Така кореляція, як 

показала числова оцінка, досить точно описується рівнянням 

Клаузіуса-Клапейрона [70, 71]:  

ΔTM=-μ0ΔMΔH/ΔS 

де ΔM, ΔS – різниця намагніченостей і ентропій між фазами, ΔH– 

прикладене магнітне поле. 

Як видно з рівняння, зсув температур метамагнітного перетворення 

пропорційний різниці намагніченостей фаз, що і пояснює значну його 

величину для Ni-Mn-In. Яскравим прикладом, який показує як зміна 

магнітних властивостей мартенситної фази впливає на параметри МП, є 

дослідження сплаву Ni42Co8Mn30Fe2Ga18 [76]. При зменшенні вмісту Ni за 

рахунок добавок Fe і Co відбувається трансформація сплаву Ni-Mn-Ga, який 

як відомо поблизу стехіометрії у обох фазах демонструє феромагнітні 

властивості, у метамагнітний сплав, де мартенситна фаза має 

слабомагнітний характер. У повній відповідності з рівнянням 

Клаузіуса-Клапейрона позитивний коефіцієнт зсуву температур МП в 

магнітному полі у Ni-Mn-Ga (~1 К/Т) при цьому змінюється на негативний.  

Причини метамагнітної поведінки сплавів Гейслера Ni-Mn-X (Х= In, Sb, Sn) 

досліджувалися багатьма структурними і магнітним методами. Одним із 

простих, але ефективних методів визначення магнітної природи 

мартенситної фази стали порівняння температурних залежностей 

намагніченності в режимах після охолодження без магнітного поля або 

іншими словами у нульовому магнітному полі (ОНП) і після охолодження у 
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магнітному полі (ОП). Цей метод застосовувався для порівняльного аналізу 

сплавів різного складу.  

У сплавах Ni0.50Mn0.50−xSnx, Ni0.50Mn0.50−xInx, Ni0.50Mn0.50−xSbx [77, 78, 79] зі 

стехіометричними складами МП не виявляється ні магнітними ні 

калориметричними методами, а ТК дорівнює, відповідно, 340, 290 і 360 К і  

знижується зі зниженням концентрації марганцю за винятком сплавів 

Ni-Mn-In, де вона залишається майже постійною. Зі зниженням вмісту Мn 

МП починає реєструватися при х=0.15 для всіх трьох типів сплавів поблизу 

Т ~200 K, при цьому зі зниженням х мартенситні температури ростуть 

наближаючись до ТК.  

При вимірюванні намагніченості в режимах ОНП і ОП виявилось, що як в 

аустенітній, так і в мартенситній фазах відповідні криві розщеплюються, що 

свідчить про магнітну неоднорідність сплаву. Така неоднорідність може 

бути результатом співіснування декількох типів магнетизму, наприклад, 

феромагнетизму і антиферомагнетизму або ж феромагнетизму і 

парамагнетизму. Розщеплення може відбуватися і в результаті появи 

суперпарамагнетизму в неоднорідній системі частинок. В 

концентраційному інтервалі системи Ni0.50Mn0.50−xSnx, де мартенситна фаза 

відсутня, розщеплення посилюється при зниженні вмісту Sn. Водночас 

відбувається зниження величини намагніченості насичення аустеніту. 

Схожа ситуація спостерігається і у сплавах Ni0.50Mn0.50−xSbx, де, однак, 

розщеплення у аустеніті слабше. Така поведінка пояснюється зростанням 

концентрації марганцю, при якому в кристалічній гратці спостерігається 

заміна атомів Sn і Sb на атоми марганцю. В результаті відстань між атомами 

марганцю, які знаходяться на своїх місцях в гратці і тими, які замінюють 

атоми Sn і Sb стає меншою і обмінна взаємодія, яка між атомами марганцю 
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на своїх місцях є феромагнітною, стає в цьому випадку антиферомагнітною 

[80]. Однак у Ni0.50Mn0.50−xInx, при 0.16 < х < 0.25 з ростом вмісту марганцю 

спостерігається протилежна ситуація - зростання намагніченості насичення, 

що вказує на посилення феромагнетизму. Насамперед це відбувається через 

значно більший розмір атомів індію порівняно з атомами олова і сурми, що 

приводить до більшого розміру елементарної комірки Ni0.50Mn0.50−xInx 

сплавів, а значить і більшої відстані між атомами марганцю, що є носіями 

магнітного моменту в сполуках Гейслера. Очевидно таке зростання відстані 

між атомами Mn, що знаходяться на місцях In і тими, що займають власні 

позиції посилює феромагнітний обмін між ними, що і викликає ріст 

намагніченості насичення при збільшенні кількості атомів Mn на місцях In.  

На відміну від сплавів Ni-Mn-Ga в метамагнітних сплавах існує інтервал 

концентрацій, при яких можуть співіснувати дві ТК - TCM і TCA, завдяки тому 

що TCM < TCA на противагу сплавам Ni-Mn-Ga, де TCM >TCA, як вже 

вказувалося вище.  

При температурах нижче TCM також має місце розділення кривих 

намагніченості ОНП і ОП, причому більш виражене ніж в аустенітній фазі. 

Це найбільш ймовірно відбувається через посилення антиферомагнетизму у 

мартенситній фазі пов’язане з скороченням відстані між атомами марганцю 

внаслідок зміни параметрів гратки при МП. Залежності намагніченості від 

поля у мартенситній фазі вище TCM є лінійними або близькими до цього, а 

нижче цієї температури досягають насичення або ж близькі до цього. TCM і 

TCA з’являються у вузькому концентраційному інтервалі поблизу х=0.13 для 

Ni0.50Mn0.50−xSnx і Ni0.50Mn0.50−xSbx [81] і поблизу х= 0.16 для Ni0.50Mn0.50−xInx 

сплавів. При зниженні концентрації елементів In, Sb, Sn аустеніт стає 

парамагнітним. Таким чином, область метамагнетизму для сплавів Ni-Mn-In, 
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Ni-Mn-Sn і Ni-Mn-Sb обмежується концентраціями, при яких вище 

температур МП існує феромагнітний аустеніт.  

Потрібно зазначити, що мартенситна структура в цих сплавах при зростанні 

вмісту Mn змінюються з орторомбічної модульованої 10М на орторомбічну 

14М, а при подальшому зростанні стає тетрагональною немодульованою 

типу L10.  

Оскільки, як показали дослідження намагніченості, мартенситна фаза є 

достатньо неоднорідною з різними типами взаємодій між магнітними 

моментами, для уточнення її магнітної структури були застосовані більш 

складні методи. Нейтронографія сплавів Ni-Mn-Sn [80, 82] і Ni50Mn40Sb10 

[83] показала, що магнітний момент в метамагнітних сплавах знаходиться 

на атомах Mn, які феромагнітно впорядковані в аустенітній фазі. Через 

менший об’єм і, відповідно, меншу відстань Mn-Mn у мартенситній фазі 

порівняно з аустенітною, феромагнітний обмін слабне нижче MS. Поряд з 

цим стає сильнішою антиферомагнітна взаємодія. Підтвердженням 

існування антиферомагнетизму в мартенситній фазі метамагнітних сплавів 

стало також існування так званого обмінного зсуву магнітного гістерезису 

після охолодження зразка в магнітному полі. Так у сплаві Ni50Mn38.5Sb11.5 

після охолодження у полі 5 Т зсув магнітного гістерезису у область 

протилежну напряму поля, у якому зразок охолоджувався, досягав 250 Е 

[81]. Схожий результат був отриманий після охолодження у полі 10 кЕ для 

сплаву Ni50Mn36Sn14 [84]. В обох випадках існувала деяка критична 

температура блокування, вище якої обмінний зсув не смостерігався. Як 

відомо, існує широка область матеріалів, в яких спостерігається обмінний 

зсув: тонкі плівки, неоднорідні матеріали, частинки покриті плівкою. В 

більшості випадків обмінний зсув пов’язаний з існуванням границь між 
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феромагнітною і антиферомагнітною фазами. Це приводить до виникнення 

так званої однонапрямленої анізотропії, при якій намагнічування в одному 

напрямі відбувається легше ніж в протилежному за рахунок фіксації 

феромагнітних моментів на границях, що межують з антиферомагнітною 

областю. Проте крім антиферомагнетизму у деяких з метамагнітних сплавів, 

наприклад, Ni50Mn34.3
57Fe0.5In15.2, за допомогою Месбауеровської 

спектроскопії [85] було встановлено парамагнетизм мартенситної фази. Цей 

результат підтвердився польовими залежностями намагніченості, що 

носили характер близький до лінійного. В іншій роботі [86], у мартенситній 

фазі сплаву Ni43.5Co6.5Mn39Sn11 температурні залежності при ОНП і ОП 

розщіплювалися при температурі Tp= 100 K. За допомогою аналізу кривих 

намагнічування і частотної залежності магнітної сприйнятливості було 

встановлено, що вище цієї температури мартенситна фаза є 

суперпарамагнітною, а нижче перебуває в стані суперспінового скла. Таким 

чином мартенситна фаза у метамагнітних сплавах неоднорідна і в 

залежності від складу сплаву може суміщати різні типи магнетизму. 

 

1.4  Магнетокалоричний ефект у сплавах Гейслера 

 

Сплави Гейслера є перспективними і ще в одній області науки і технології – 

в області магнітного охолодження. Причому існує дві можливості їх 

використання для адіабатичного охолодження: перший – це поблизу ТК, де 

вони демонструють значний звичайний МКЕ і поблизу метамагнітного 

перетворення, де спостерігається обернений МКЕ.  

Звичайний МКЕ є наслідком зміни внутрішньої енергії магнітної системи 

при зміні МС системи, що супроводжує намагнічення. У відповідності з 
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першим законом термодинаміки  

dU TdS HdM  ,                      (1.1) 

де S, H та M є відповідно ентропія, магнітне поле та намагніченість 

матеріалу. Відомо, що змішані похідні від повного диференціалу рівні між 

собою. Оскільки внутрішня енергія U є повним диференціалом, то з 

вищенаведеного виразу отримуємо одне із співвідношень Максвела: 

        
U U

S M M S

 


   
          

H T
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T H

    
   

    
              (1.

2) 

Інтегруючи останній вираз по полю, отримуємо ізотермічну зміну ентропії: 
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                     (1.3) 

Якщо процес адіабатичний то ,P HQ T S C T      і теплота, що 

приводить до зміни ентропії при ізотермічному намагніченні, затрачується 

на зміну температури. Це дає   

,

0

( , )
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H

P H

H

C T M T H
T T H dH

T T

 
  

                 (1.4) 

Зміна ентропії і температури в магнітному полі можлива як у парамагнітних, 

так і в феромагнітних матеріалах. Проте суттєвий парамагнітний МКЕ 

можливий лише при низьких температурах і використовується для 

досягнення наднизьких температур, в той час як МКЕ феромагнітних 

матеріалів має суттєві для практичного використання величини в значно 

ширшому температурному інтервалі, що робить їх перспективними для 

використання у магнітному холодильнику. Як видно із приведених 

співвідношень, величина МКЕ пропорційна похідній намагніченості по 
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температурі, тому найбільші величини вона набуває в сплавах, де 

відбуваються МГП між пара- та феромагнітною фазою, як наприклад, в Gd і 

сплавах на його основі, таких як Gd1−xDyx, Gd5(SixGe1−x)4, Gd5((SiGe)xGa1−x)4, 

Gd1−xTbx [87]. У США і Японії створено прототипи магнітних холодильників 

з робочим тілом з цих матеріалів. Вони продемонстрували охолоджувальну 

потужність 600 Wt і 40 Wt та індуковане магнітним полем падіння 

температур 10 і 27 К. На даний момент йде розробка прототипів магнітних 

холодильників, що використовують сплави RCo2 (R=Dy або Er), 

MnFeP1−xAsx, Co(S1−xSex)2 та інші на основі більш дешевих елементів. 

Дослідження на Гейслерових сплавах показали, що вони здатні показувати 

МКЕ, що не поступається за величиною кращим магнетокалоричним 

матеріалам на основі Gd. Причому коли (∂M/∂T)H>0, то охолодження 

відбувається методом адібатичного розмагнічування, а коли (∂M/∂T)H<0, то 

методом адіабатичного намагнічування. Зазвичай обернений МКЕ 

(∂M/∂T)H<0 має місце при фазових перетвореннях 1-го роду таких як 

феромагнетик-антиферомагнетик (Fe0.49Rh0.51) [88], колінеарний 

антиферомагнетик-неколінеарний антиферомагнетик (Mn5Si3) [89], 

антиферомагнетик-феримагнетик (Mn1.96Cr0.05Sb, Mn1.82V0.18Sb) [89, 90].   У 

цих сплавах магнітне поле викликає ріст частини ентропії пов’язаний з 

магнітним порядком і, відповідно, в адіабатичних умовах зменшення 

теплової ентропії або температури. Проте у метамагнітних сплавах, що 

суміщають магнітне і структурне перетворення, ріст ентропії при 

ізотермічному намагнічуванні і падіння температури при адіабатичному 

трохи нижче мартенситних температур відбуваються з інших причин. Як 

описано в попередньому розділі, магнітне поле приводить до суттєвого 

зниження температур МП. Таким чином, магнітне поле прикладене при 
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температурах поблизу AS викликає МП у метамагнітних сплавах, яке 

супроводжується поглинанням прихованої теплоти. Схематично два 

механізми МКЕ, що спостерігається в сплавах Ni-Mn-X (Х= In, Sb, Sn) 

показано на рис. 1.11.  

Для встановлення перспективності магнетокалоричних матеріалів 

найчастіше застосовується непрямий підхід пов’язаний з розрахунком зміни 

ентропії зразка на основі фундаментального співвідношення S = - dF/dT [91], 

де F - вільна енергія, або ж за ізотермами намагніченості за допомогою 

співвідношення Максвела.  

 

Рис. 1.11. Схема, що показує структурну та магнітну частину МКЕ в 

метамагнітних сплавах [92]. При адіабатичному намагнічуванні структурні 

зміни викликають зниження температури зразка, а магнітні її підвищення. 

Сумарний ефект дії магнітного поля поблизу температур оберненого МП – 

падіння температури зразка. 
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В останньому випадку обчислення зміни ентропії в магнітному полі для 

температури Т + ΔТ/2 проводиться за допомогою виразу: 

0 0

1
(   / 2, ) [ ( ( , ) ( ( , ) ]

H H

S Т Т H M T T H dH M T H dH
T

     
     

де  різниця інтегралів для Т і Т + ΔТ обчислюється як різниця площ під 

відповідними польовими залежності намагніченості. Далі отримана різниця 

поділена на температурний інтервал ΔТ дає зміну ентропії в магнітному полі. 

Обчислений таким чином МКЕ для сплавів Ni-Mn-Ga підсумовано у 

Таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3. МКЕ у сплавах Ni-Mn-Ga обчислений за допомогою 

співвідношення Максвела. 

Публікація Склад ΔS, Дж/кг· K H, Tесла 

[93] Ni54.8Mn20.2Ga25 15 1,8 

[94] Ni54-55.3Mn21-19.7Ga25 4 -- 26 1,8 

[95] Ni51.0Mn27.9Ga21.1 1,5 1 

[96] 

Ni55.2Mn18.6Ga26.2 20 

5 Ni52.7Mn23.9Ga23.4 15 

Ni50.9Mn24.7Ga24.4 3,5 

[97] Ni55.5Mn20Ga24.5 15 2 

[98] Ni55Mn20Ga25 86 5 

[99] Ni55Mn20Ga25 0,68 1,2 

 

Потрібно зазначити, що обчислені у сплавах Гейслера значення МКЕ 
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подекуди досить далекі від отриманих безпосереднім вимірюванням. В той 

час, як обчислена величина ΔS досить близька до даних по калориметрії у 

магнітному полі для Ni50Mn35Sn15 [100, 101], у інших роботах, 

експериментальні результати досить сильно різняться від обчислених або ж 

останні виглядають неправдоподібно. Так у [98] зміна магнітної ентропії 

перевищує теплоту МП у три рази, а в [102] обчислене значення ентропії 

для МП у Ni43Mn46−xCuxSn11 становить ~ 15 Дж/кгК, хоча поблизу ТК воно 

становить лише близько 1 Дж/кгК. В цілому, розрахунки МКЕ з 

використанням співвідношення Максвела дають хороше наближення лише у 

випадках фазових перетворень другого роду, а також наближених до них 

перетворень першого роду.  

 

1.5  Фізичні властивості сплавів Cu-Mn-Al і фазові перетворення в них  

 

Сплави Гейслера системи Cu-Mn-Al в залежності від складу демонструють 

як ефект пам’яті форми, так і гігантський магнітоопір. Як і у Ni-Mn-Ga 

сплавах, магнітний момент у Cu-Mn-Al локалізований на атомах Mn, а 

взаємодія між моментами відбувається завдяки непрямому осцилюючому 

РККІ обміну. Для композицій близьких до стехіометричної Cu2MnAl така 

взаємодія між моментами носить феромагнітний характер, однак з 

віддаленям складу сплаву від стехіометрії феромагнітний порядок 

руйнується через появу атомів Mn на позиціях відмінних від тих, що 

займали у Cu2MnAl (4b за класифікацією Вайкофа) [103]. В результаті в цих 

сплавах виникають різні МС, що існують при різних температурах [104, 

105].  

При охолодженні з розплаву Cu2MnAl проходить послідовно два 
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перетворення A2 (Im3m) → B2 (Pm3m) і B2 → L21 [106]. Особливо цікавим 

є область композицій Cu-Mn-Al сплавів з підвищеним вмістом Cu. В цій 

області при зниженні вмісту Mn зі стехіометричного до повної заміни на Cu 

відбувається перехід від L21 до DO3. Схематично це показано на рис. 1.12. 

Як видно з цього рисунку, у випадку, коли композиція сплаву займає 

серединну позицію на фазовій діаграмі Cu3Al-Cu2MnAl тобто має склад 

Cu2.5Mn0.5Al, при загартуванні спочатку з’являється упорядокованість в 

розміщенні частини атомів міді, в той час як на позиціях позначених 

зеленим можуть бути як атоми алюмінію так і з однаковою ймовірністю 

атоми міді і марганцю.  

Рис. 1.12. Відтворення послідовності впорядкування сплаву Cu2.5Mn0.5Al 

при гартуванні (горизонтальна лінія) і при ізотермічному розпаді при 

відпалі (вертикальна лінія). 
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Під час наступного перетворення Cu2.5Mn0.5Al в структуру L21 атоми Cu 

займають свої позиції у вершинах кубічної гратки як і атоми Al в центрі, в 

той час як розміщення частини атомів Cu і атомів Mn в центрі комірки не 

впорядковане. При подальшому розпаді утворюються дві фази – Cu3Al і 

Cu2MnAl [107].  Якщо склад сплаву Cu2.5Mn0.5Al, то утворені при розпаді 

фази мають стехіометричні композиції, але якщо склад сплаву відхиляється 

від вказаного значення, то утворюються дві фази, в одній з яких переважає 

Cu2MnAl, а в іншій Cu3Al. 

Фазова діаграма Cu3-xMnxAl (0<x<1) зображена на рис. 1.13. Потрібно 

зазначити, що розпад Cu3-xMnxAl при відпалі відбувається при температурах 

нижче 573 K.  

 

Рис. 1.13. Фазова діаграма сплаву Cu-Mn-Al по лінії Cu3Al-Cu2MnAl [114].  
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Cu2MnAl розпадається на Cu9Al4 і β-Mn при температурах 553÷653 К [108]. 

Cu2MnAl фаза є феромагнітною з точкою Кюрі – 630 К [109]. МП у 

Cu-Mn-Al відбувається у інтервалі композицій далеких від стехіометричної 

Cu2MnAl [110-113]. 

При підвищенні вмісту Mn відбувається зниження мартенситних температур 

з 600 К для Cu3Al до 82 К при вмісті Mn 12 % [115, 116]. В результаті 

перетворення можливе утворення двох мартенситних фаз: γ’ (2H) для 

сплавів з електронною концентрацією e/a>1.46 та фази β’ (18R) з e/a<1.46 

[117]. Характерним для сплавів Cu-Mn-Al, в яких спостерігається сегрегація 

між магнітною і немагнітною фазами, є гігантський магнітоопір [118-122]. 

Найбільша увага при дослідженні магнітоопору приділялася стрічкам 

отриманим спінінгуванням з розплаву, оскільки така форма сплаву зручна 

для практичних застосувань. Величина магнітоопору Cu-Mn-Al викликаного 

розсіянням електронів на спінах магнітних гранул (частинок) або ж на 

інтерфейсі (межі між частинами магнітно неоднорідного середовища) 

міняється в широких межах – від 1 до 15 %. Хоча зазвичай гранулярні 

системи, де спостерігається гігантський магнітоопір, складаються з 

феромагнітних частинок у немагнітній матриці, проте максимальну 

величину магнітоопору було отримано в сплаві [123], в якому феромагнітна 

фаза  Cu2MnAl була основною (об’ємна доля близько 70 %), а розміри 

частинок немагнітної Cu9Al4 були настільки малі, що фаза не 

ідентифікувалися рентгенівською дифракцією. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

2.1 Методи приготування зразків 

2.1.1 Виплавка і приготування масивних зразків 

 

Досліджувані сплави Гейслера були виплавлені в індукційній печі в 

атмосфері аргону у вигляді зливків масою від 50 до 200 г. Після цього з них 

електроерозійним методом вирізалися зразки за розмірами у відповідності з 

типом вимірювання (рис. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Масивні зразки: а) для вимірювання магнітної сприйнятливості, б) 

для вимірювання електричного опору, в) для одновісного стиснення.   

 

Розміри зразків для вимірювань магнітної сприйнятливості становили 3 

а б в 
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х3х6 мм, для одновісного стиснення – 2х2х4 мм, для вимірювань 

електроопору - 2х2х8 мм. 

 

2.1.2 Виготовлення тонких стрічок спінінгуванням з розплаву 

  

Використання тонких металевих стрічок є перспективним в області 

технологій пов’язаних з електронікою, оскільки магнеторезистивні 

матерали в цій формі зручні для застосування і займають менший об’єм ніж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 2.2. Схема установки для виготовлення тонких стрічок спінінгуванням 
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з розплаву. 

 

масивні  матеріали. Одним із методів, що застосовувався в цій роботі для 

приготування зразків, зокрема, отримання тонких стрічок Cu-Mn-Al, є метод 

спінінгування з розплаву (melt spinning method) (рис. 2.2). З тігеля, навколо 

якого знаходиться індуктор для підтримання металу у розплавленому стані, 

струмінь розплавленого металу під деяким тиском, що забезпечує 

оптимальні умови для формування стрічки, через форсунку спрямовується 

на поверхню масивного мідного диску, що обертається. Мідь має високу 

теплопровідність, яка забезпечує  надшвидке охолодження розплаву у 

вигляді тонкої стрічки товщиною ~ 25÷100 мкм. Швидкість охолодження 

при спінінгуванні досягає 104–107 К/с. Товщина утворенної при 

спінінгуванні фольги залежить від діаметра струменя і лінійної швидкості 

охолоджуваного барабана (рис. 2.2). ЇЇ можна підрахувати за формулою t = 

2Kd/v, де d — діаметр струменя, а v – лінійна швидкість барабана. Для 

експериментальних досліджень описаних в цій роботі використовувались 

спінінговані тонкі стрічки Cu-Mn-Al з t = 30÷100 мкм.  

 

2.1.3 Отримання високодисперсних порошків методом 

електроіскрового диспергування 

 

З метою покращення експлуатаційних якостей сплавів Гейслера при їх 

застосуванні як сенсорів, актуаторів і т.д., особливо, щоб вирішити 

проблему їх крихкості застосовують декілька методів, одним з яких є 

високодисперсне подрібнення масивних зливків методом електроіскрового 

диспергування з подальшим компактуванням за допомогою стиснення або 
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одночасного стиснення і спікання. Процес диспергування полягає в 

виникненні періодичних пульсуючих електроіскрових розрядів між 

електродами зануреними в діелектричну речовину або ж деіонізований 

водний розчин. При цьому в якості електродів використовують матеріал, 

який потрібно подрібнити. В нашому випадку це Cu-Mn-Al. 

Детальне вивчення процесу електродиспергування привело до модифікації 

методу, що дозволило значно покращити продуктивність процесу. Такий 

модифікований метод називається об’ємним електроіскровим 

диспергуванням і полягає в створенні багатоканального швидкомігруючого 

електроіскрового розряду між кусками матеріалу, які у вигляді гранул 

розміщуються у дистильованій воді, етанолі чи керосині між електродами 

(рис. 2.3).  Формування наночастинок при розряді відбувається за рахунок 

конденсації парів металів чи затвердіння його капель. При цьому більш 

крупні дисперговані частинки, що мають розмір 0,5—25 мкм, 

утворююються в результаті затвердіння капель рідини, а менші (0.003—0.05 

мкм) – в результаті конденсації парів металу. Утворення частинок при 

контакті з діелектричною рідиною проходить з швидкістю понад 109 К/с. В 

процесі диспергування, спочатку при прикладенні до електродів імпульсів 

електричної напруги і далі при досягненні певної величини електричного 

поля між електродами, катод стає джерелом емісії електронів. Електричне 

поле розганяє ці електрони  між електродами і вони іонізують молекули 

діелектричної рідини. Це призводить до появи додаткової порції  

електронів і приводить до лавиноподібного росту їх кількості. Зрештою між 

металічними гранулами виникають іскрові, плазмові канали, що мають 

діаметр коло 50 мкм. Температура в цих плазмових каналах електричних 

мікророзрядів сягає 104 К, а тиск може перевищувати 3000 атм. При 
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завершенні імпульсу напруги, а отже і ініційованих ним мікророзрядів, тиск 

різко падає, а перегріті області рідини швидко закипають. 

 

Рис. 2.3. Електрична схема установки для об’ємного електроіскрового 

диспергування: а) генератор імпульсів, б) електроди розрядних імпульсів, в)  

изоляційний корпус розрядної камери, г) діелектрична рідина, д) металічні 

гранули. 

 

В результаті в робочу рідину попадають каплі розплаву та пари металу, і 

охолоджуючись, вони осідають на дно розрядної камери у вигляді 

наночастинок з розмірами зазначеними вище.   

В подальшому порошок осушують, компактують при кімнатній температурі 

під тиском декілька бар і відпалюють в атмосфері аргону. Для встановлення 

оптимальних режимів отримання компактів (тиск і температура) були 

проведені дослідження на порошку міді, оскільки до складу сплавів 

Cu-Mn-Al, які планувалося використовувати для отримання порошків і 

компактів входило близько 70 ат.% Cu [124]. Необхідність випробовування 
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режиму компактування на порошку міді була викликана низькою здатністю 

сферичних частинок диспергованого порошку з’єднуватися при 

компактуванні.  

 

2.2  Методи вивчення деформаційної поведінки сплавів Гейслера 

2.2.1 Камера високого тиску 

 

Для вивчення електротранспортної поведінки сплавів Гейслера в умовах 

гідростатичного стискування використовувалась двошарова немагнітна 

камера високого тиску (КВТ). Головними особливостями КВТ є: двошарова 

модифікація (берилієва бронза БрБ2 використовується в обох шарах), 

співвідношення D/d (D –зовнішній діаметр, d –діаметр робочого каналу), що 

знаходиться в межах 5-7, та величина максимального тиску, яка  досягала 

2.56 ГПа. Для даних задач, з точки зору технології виробництва, оптимальні 

параметри КВТ становили: d=8.5 мм, D=45 мм (D/d=5.29), довжина 

робочого канала становила 20 мм. Зовнішній шар камери був зміцнений за 

допомогою аутофретажу з стальною (HRC-60) оправкою. Внутрішня 

частина (шар) була впресована в зовнішню з розтягом 0.15 мм. 

Рис. 2.4 показує загальний вигляд камери. Зі схеми видно, що стискуюче 

зусилля передається від гідравлічного преса до зразка, який знаходиться в 

керосиново-мастильній суміші, за допомогою поршня 4 виготовленого з 

берилієвої бронзи (БрБ2) в ході особливої термомеханічної обробки. 

Гайка 2 служить для зміни положення поршня, а гайка 1 для перевірки 

камери і для заміни рідини, що передає зовнішній тиск. Ущільнення 10, 11 і 

шайби з берилієвої бронзи БрБ2 5, 6, 8, 9 (рис. 2.4) забезпечують нормальне 

функціонування КВТ в усьому діапазоні робочих тисків (аж до 2.56 ГПа). 
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Робоча частина поршня 4 зроблена з кераміки і направляється ведучим 

елементом 3, що має деякий люз. Втулка була виготовлена з мікроліту, що 

витримує нормальну нагрузку аж до 2.3-2.56 ГПа при кімнатній температурі. 

Тиск на зразок вимірювався манганіновим манометром. 

 

 

 

Рис. 2.4. Немагнітна камера високого тиску для гідростатичних 

випробувань [125]. Роз’яснення позначень на рисунку приведене в 

основному тексті. 

 

Огляд і перевірка КВТ показали, що жодна з  деталей, що піддаються 

навантаженню під час гідравлічного стискування (корпус, ущільнення, 

поршень), не несе слідів залишкової деформації після численних 

випробувальних циклів.  

 

2.2.2 Методика та обладнання для вивчення фізичних 

властивостей сплавів Гейслера при одновісному стисненні. 

 

Для одновісного стиснення і створення механічного напруження в 

досліджуваних зразках використовувався мініатюрний нагрузочний модуль 
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здатний тиснути з силою понад 5000 Н. Його конструкція дозволяла 

відслідковувати мінімальну зміну довжини зразка 1 мкм, регулювати 

навантаження з точністю до 1 Н, а швидкість руху пуансонів з точністю до 

0.1 мкм/с. Це давало змогу використовувати зразки з досить малим 

поперечним перерізом (рис. 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Мініатюрний нагрузочний модуль для вивчення одновісного 

стиснення: а, б) пуансони, в) датчик навантаження, г) датчик переміщення, 

д) нагрівач. 

 

Загальна конструкція модуля представлена на рис. 2.5. В нагрузочному 

модулі передбачений також нагрівач для регулювання температури 

вимірювань. Нагрузочний модуль здатен працювати в декількох режимах, в 

тому числі в режимі постійного тиску. 

 

а 

б 

в 

г 

д 
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2.3  Вимірювання магнетокалоричного ефекту. 

 

Для вимірювання МКЕ вставка з досліджуваним зразком розміщувалась в 

робочій зоні Біттеровського магніта Е150 (рис. 2.6, а). За допомогою 

Біттеровського магніта Е150 потужністю 4,2 МВт у Міжнародній 

лабораторії сильних магнітних полів і низьких температур (м. Вроцлав, 

Польша) можна створювати максимальне магнітне поле напруженістю 145 

кЕ при зазорі між полюсами 34 мм. Електричне живлення цього магніту 

здійснюється за допомогою мотор-генераторів загальною потужністю до 9 

МВт, які виконують перетворення змінного струму в постійний. 

Управління Біттеровським магнітом Е150 автоматизоване і здійснюється 

через персональний комп’ютер. Оператор Біттеровського магніта E150 за 

допомогою комп’ютерної програми задає режим роботи магніта (величину і 

напрям створюваного магнітного поля, час включення магніта). На рис. 2.6, 

б показаний монітор комп’ютера на робочому місці оператора, на якому 

відображений процес включення і виключення магнітного поля заданої 

величини (140 кЕ) (вісь Y – напруженість магнітного поля, ціна поділки 10 

кЕ; вісь Х – відповідний час в хвилинах, ціна поділки 1 хвилина). В 

приведеному на рис. 2.6, б випадку магнітне поле спочатку збільшували з 0 

Е до 140 кЕ за 1,25 хвилини, а потім зменшували 140 кЕ до 0 Е за той самий 

період часу. Ця швидкість включення магнітного поля є максимальною. В 

проведених експериментах по вимірюванню МКЕ швидкість включення 

магнітного поля дорівнювала 1,5 кЕ/с. Збільшена фотографія вимірювальної 

вставки, що призначена для фіксації МКЕ в адіабатичному режимі (∆ТAD), 

представлена на рис. 2.7. Вставка складається з текстолітового тримача (1), 

на якому закріплений масивний зразок вимірюваного сплаву (2). До 
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масивного зразка теплопровідним клеєм приклеєний LED-діод (3) для 

вимірювання зміни температури зразка при проведенні експерименту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. а) загальний вигляд Біттеровського магніта Е150, б) вікно 

комп’ютерної програми управління Біттеровським магнітом Е150. 

 

 

а) 

 

б) 
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Установка прямого вимірювання МКЕ в квазіадіабатичних умовах включає 

в себе: Біттеровський магніт, кріостат, в якому розміщена вакуумна камера, 

де знаходиться вимірювальна вставка (вимірювальна вставка розміщена в 

нагрівальній котушці), система управління магнітом, система збору даних 

від датчиків температури. 

Вимірювання проводились наступним чином: в кріостат наливався азот, 

після досягнення температури зразка нижче температур мартенситного 

перетворення зразок нагрівали до температури вимірювання і включали 

Біттеровський магніт до 50 кЕ з швидкістю 1,5 кЕ/с. В даному 

квазіадіабатичному режимі МКЕ вимірювався прямим методом, і показники 

відкаліброваного LED-діода приймались за ∆ТAD (К). При постійному 

магнітному полі квазіперіодична зміна значень температури показує ефект 

від екстракції: при вводі в робочу область магніта досліджуваного зразка 

 

 

Рис. 2.7. Фотографія вимірювальної вставки зі зразком: 1) текстолітовий 

тримач, 2) масивний зразок Ni-Mn-Sb-Fe, 3) діод для вимірювання зміни 
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температури зразка при проведенні експерименту. 

 

спостерігається різке зниження або підвищення температури зразка. Це і є 

прямий та зворотній МКЕ. При виведенні з робочої області магніта 

досліджуваного зразка, вказана температура відновлювалась практично до 

початкового значення. Таким чином, було проведено серії експериментів 

при різних температурах. 

 

2.4   Вимірювання теплових ефектів структурних перетворень 

 

Для визначеня типу фазових переходів, характеристичних температур МП, 

ентальпії та теплоємності досліджуваних сплавів використовувався метод 

диференціальної скануючої калориметрії (ДСК). В методі ДСК теплоту 

  

Рис. 2.8. Схема вимірювання теплових властивостей твердих тіл за 

допомогою ДСК.  
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визначають, вимірюючи тепловий потік – похідну теплоти по часу (з цієї 

причини метод названий «диференціальна скануюча калориметрія»). 

Теплові потоки вимірюються за різницею температур в двох точках 

вимірювальної системи в один момент часу: 

Q ~ ΔT = T(x2)−T(x1) = f (x)  

В усі ДСК (рис. 2.8) входять дві вимірювальні комірки: одна призначена для 

досліджуваного зразка, а інша для еталону, яким може бути як пустий 

тигель, так і тигель зі зразком  (інертним в заданому діапазоні температур 

матеріалом, за теплофізичними властивостями схожим на вимірюваний 

зразок).  В нашому випадку еталоном був сапфір. Комірки сконструйовані 

 

Рис. 2.9. Перевірка правильності визначення температури в ході 

калориметричних вимірювань за допомогою ДСК чистого індію. 

 

максимально симетрично (однакові тиглі, однакові сенсори, однакова 

відстань від нагрівача Δs до сенсора і т.п). В ході експерименту вимірюється 



71 

 

залежність різниці температур між комірками зі зразком і еталоном 

(термопара S і термопара R). Теплові потоки від нагрівача до вимірювальної 

комірки зі зразком QS і еталоном QR передаються тільки за рахунок 

теплопровідності, без участі конвекції чи теплового випромінювання. 

Калориметричні вимірювання проводились за допомогою диференціального 

скануючого калориметра Netzsch 204 F1 при  швидкостях нагріву і 

охолодження, що не перевищували 10 K/хв і атмосферному тиску. За таких 

швидкостей температурна похибка вимірювань, як видно з рис. 2.9, не 

перевищувала 2 К. Вона з’являлась через те, що термопара знаходилась 

ближче до нагрівача ніж зразок, а отже реєстрована температура дещо 

випереджала при нагріві і охолодженні реальну. 

Теплоємність зразків розраховувалась за допомогою програмного 

забезпечення Netzsch Proteus Analysis software. 

 

2.5   Вимірювання намагніченості сплавів Гейслера 

 

Для дослідження магнітних властивостей використовувався вібраційний 

магнітометр VersaLab фірми Quantum Design. Вимірювання проводились в 

автоматичному режимі у відповідності з протоколом експеримента; 

вібраційний магнітометер дозволяє проводити вимірювання магнітного 

моменту зразка, в магнітних полях до 100 кЕ, в діапазоні температур від 5 

до 350 К. Для проведення більш точних вимірювань намагніченості 

використовувався SQUID магнітометер MPMS-XL5 (Quantum Design) з 

чутливістю до 10-9 емо, що оперував в температурному діапазоні до 420 К. 

Вимірювання намагніченості виконували у відповідності з протоколами ОП 

і ОНП. В режимі ОНП – зразок без поля від температури Кюрі охолоджували 
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до мінімальної температури, після чого вмикали магнітне поле заданої 

величини і вимірювали намагніченість при нагріві. В режимі ОП зразок 

вимірювали в заданому полі при охолодженні від температури Кюрі до 

мінімальної температури вимірювань.  
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ТЕМПЕРАТУРНИЙ 

ГІСТЕРЕЗИС МАРТЕНСИТНОГО І МАГНІТНОГО ПЕРЕХОДІВ В 

СПЛАВАХ Ni-Mn-Ga 

 

Сплави Гейслера, в яких відбуваються МП, є надзвичайно перспективними 

як сенсори, актуатори і магнетокалоричні елементи завдяки тісному зв’язку 

між їх кристалічною і магнітною структурою. В мартенситній фазі сплавів 

Ni-Mn-Ga, такий зв’язок приводить до можливості гігантських деформацій 

у магнітному полі, а у метамагнітних сплавах Ni-Mn-X (X= In, Sn, Sb) до 

можливості керувати характеристичними температурами МП за допомогою 

магнітного поля.  Хоча в Ni-Mn-Ga магнітне поле значно слабше впливає 

на МП, проте завдяки високій чутливості характеристичних температур 

перетворення до складу сплаву і, враховуючи, що ТК при цьому майже не 

змінюється, можливо керувати магнетизмом структурних фаз, змінюючи 

вміст тих чи інших елементів. Як одну із можливих ситуацій у взаємному 

положенні ТК і характеристичних температур МП потрібно виділити так 

зване “здвоєне” (coupled) мартенситне перетворення. Існує ряд досліджень 

перетворень цього типу в сплавах Ni-Mn-Ga [50,126], які показують, що 

замість двох перетворень – структурного і магнітного, може мати місце 

єдине “здвоєне” перетворення, що відноситься до фазових перетворень 

першого роду, причому високотемпературна аустенітна фаза є 

парамагнітною, а низькотемпературна мартенситна - феромагнітною. 

Оскільки МП відбувається в цьому випадку між фазами з різним 
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магнетизмом, то у відповідності з співвідношенням Клаузіуса-Клапейрона 

існує передумова для значного зсуву температур перетворення в магнітному 

полі, що і спостерігається у метамагнітних сплавах. І дійсно, дослідження 

підтверджують [98, 127], що у сплавах Ni-Mn-Ga зі “здвоєними” 

магнітоструктурними перетвореннями відбувається більший зсув 

температур перетворення у магнітному полі порівняно зі сплавами 

Ni-Mn-Ga, де таке здвоєння не спостерігається.  

Більшість з попередніх робіт, де розглядались структурні перетворення у 

Ni-Mn-Ga, були присвячені сплавам, в яких МГП відбувалося у аустенітній 

фазі або ж зі “здвоєним” МП. Сплави Ni-Mn-Ga, в яких ТК знаходилась у 

температурному інтервалі мартенситної фази [128] не були у фокусі 

досліджень, оскільки структурні перетворення в них відбуваються при 

досить високих температурах не зручних для практичного використання 

сплавів. Проте тісний зв’язок між магнітними і структурними 

властивостями в Ni-Mn-Ga, як виявилось, може привести до неочікуваної 

поведінки такого сплаву при МГП [129]. Вивчення особливостей та 

встановлення причин, що лежать в основі незвичайної поведінки сплаву 

Ni51.9Mn27Ga21.1 дозволяє пролити світло на природу фазових перетворень у 

сплавах Гейслера.   

Температурний гістерезис мартенситних перетворень грає значну роль для 

функціональної стабільності сплавів з пам’яттю форми. Звуження 

гістерезису сприяє зниженню функціональної деградації, яка відбувається у 

сплавах в процесі багаторазового повторення структурних перетворень. На 

температурний гістерезис мартенситного перетворення можуть впливати 

різні фактори, зокрема, термічна активація, а також густина дефектів на 

інтерфейсі між двома кристалічними фазами. У ряді сучасних робіт на 
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основі геометричної нелінійної теорії мартенситу встановлені умови 

кристалографічної відповідності між структурами фаз, при яких 

спостерігається майже нульовий гістерезис [130, 131]. Однак, крім вказаних 

факторів і геометричної відповідності між кристалічними структурами фаз 

існують і інші причини, що впливають на ТГ МП. Одна з можливостей 

впливу на ТГ і була реалізована в представленій роботі.  

 

3.1  Вплив міжмартенситних перетворень на температуру Кюрі 

 

Як відомо, температури МП в Ni-Mn-Ga залежать від концентрації 

валентних електронів (e/a). Для дослідження був вибраний сплав з e/a = 7.71. 

Згідно з [132] така електронна концентрація характерна для сплаву 

Ni-Mn-Ga, мартенситні температури якого лежать вище точки Кюрі 

аустенітної фази. Як показали структурні дослідження, мартенсит сплаву 

близького за складом до Ni51.9Mn27Ga21.1 є сумішшю мартенситної структури 

з моноклинною симетрією і модуляцією 14M і немодульованого 

тетрагонального мартенситу [133]. Для визначення характеристичних 

температур сплаву Ni51.9Mn27Ga21.1 було проведено вимірювання зміни 

магнітної сприйнятливості χ з температурою. Приймаючи до уваги, що 

магнітні методи ефективні тільки при дослідженні магнітовпорядкованих 

систем, на тому ж зразку проводились також одночасні вимірювання 

температурної залежності електричного опору ρ. Одночасні вимірювання 

дозволяють отримати точну температуру фазових перетворень. Крім цього 

такі вимірювання з спільною термопарою забезпечують узгодженість 

отриманих кривих χ(Т) і ρ(Т) по температурі. Рис. 3.1 демонструє криві 

охолодження і нагріву, з яких слідує протікання в досліджуваному сплаві 
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двох різних перетворень. Різке зниження магнітної сприйнятливості при 

нагріві можна спостерігати поблизу Т = 370 K. 

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

400

500

600

700

800

900

T
CH


 (

a.
u
.)

Температура (K)

T
CC

450

500

550

600

650

 (

a.
u

.)

 магнітна 

          сприйнятливість 

 електроопір

 

Рис. 3.1. Температурна залежність електричного опору і магнітної 

сприйнятливості сплаву Ni51.9Mn27Ga21.1, яка демонструє два роздільні 

фазові перетворення: мартенситне та магнітне між феромагнітною і 

парамагнітною фазами.   

 

При охолодженні χ відновлюється до величини, що була перед нагрівом. 

Зміна магнітної сприйнятливості  відбувається з ТГ близько 7 K. На 

відміну від χ, зміна електричного опору з температурою відбувається більш 

помірно, при вищих температурах і з гістерезисом близько 5 К. З рис. 3.1 

очевидно, що різкі зміни електричного опору не відображені на кривих 

магнітної сприйнятливості і, навпаки, різкі зміни магнітної сприйнятливості 

не помітні на ρ(Т). Характеристичні температури прямого та оберненого 

перетворень визначені з ρ(Т) дорівнювали: Ms = 402 K, Mf = 383 K, As = 379 

K, Af = 406 K. Вони були визначені як точки перетину дотичних проведених 
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до відповідних кривих в температурному інтервалі, де вони описують 

гістерезис. Характеристичні температури прямого та оберненого МГП, TCC і 

TCH визначалися з χ(Т) як температури, при яких χ змінювалась найбільш 

круто при охолодженні та нагріві: TCC = 371 K і TCH =378 K (рис. 3.1). Як 

видно з залежностей, фазові перетворення відображені на ρ(Т) і χ(Т) 

відбувалися в різних температурних інтервалах, які практично не 

перекривалися. Результати вимірювань (рис. 3.1) при різних швидкостях 

охолодження та нагріву, що змінювалися з 2 K/хв до 10 K/хв підтвердили 

зображені на  рис. 3.1 залежності, що дозволило виключити можливість 

впливу вимірювальної техніки на появу ТГ МГП. Додатково, для 

підтвердження існування при вказаних вище температурах гістерезису МГП, 

була проведена магнітометрія з використанням SQUID, яка дозволяє 

зафіксувати дуже незначні зміни намагніченості.  
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Рис. 3.2. Температурна залежність намагніченості в полі 1000 Е. 

 

Дані магнітометрії показують зміну намагніченості сплаву Ni51.9Mn27Ga21.1 в 
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температурному інтервалі 300÷400К. 

Температурна залежність намагніченості M(T) сплаву отримана в полі 1 кЕ 

показана на рис. 3.2. M(T) визначалася при нагріві і охолодженні зі 

швидкістю 1 K/хв. Повільна зміна температури при вимірюваннях 

забезпечує проведення експерименту в умовах близьких до рівноважних. 

Тим не менше, при температурах поблизу температур МГП (рис. 3.1) на 

кривих M(T) (рис. 3.2) можна також спостерігати ознаки перетворення з ТГ.  

Гістерезисний характер обох перетворень вказує на те, що вони відносяться 

до фазових перетворень першого роду і для перевірки цього було проведено 

калориметричні вимірювання з застосуванням диференціальної скануючої 

калориметрії (ДСК). Як видно з рис. 3.3, тільки по одному ендо- та 

екзометричному піку знаходиться на кривих охолодження та нагріву при 

температурах, відповідно, T1 = 392 та T2 = 400 K. Ці температури 

співпадають з температурами, при яких кутовий коефіцієнт зміни ρ 

максимальний на кривих електроопору з рис 3.1. Це свідчить про те, що 

різка зміна електроопору, яка спостерігається на них, є наслідком МП. 

Температурний діапазон МГП, як видно з порівняння рис. 3.1, рис. 3.2 і рис. 

3.3, знаходиться за межами інтервалу, де спостерігаються піки на кривих 

ДСК. Відсутність особливостей характерних для теплопоглинання чи 

абсорбції тепла на скані ДСК при температурі МГП свідчить, що різкі зміни 

магнітної сприйнятливості на χ(T) не мають відношення до фазового 

переходу 1-го роду. І дійсно, ні на кривих з рис. 3.3 ні на ρ(Т) при 

температурах перетворення зафіксованого на χ(T) не помітно жодних змін – 

піків, перегинів і т.п.  

Потрібно зазначити, що результати отримані в представлених дослідженнях 

і ті, які опубліковані раніше в роботах присвячених «здвоєним» МП в 
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Ni-Mn-Ga, суттєво відрізняються [46, 93, 134-137]. На рис. 3.1 можна чітко 

побачити два різних перетворення з ТГ, причому лише одне з них 

супроводжується виділенням і поглинанням прихованої теплоти. 
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Рис. 3.3. Криві охолодження і нагріву отримані на ДСК, що показують МП 

в Ni51.9Mn27Ga21.1. 

 

На відміну від цього, «здвоєне» МП в Ni-Mn-Ga завжди чітко фіксується як 

одне перетворення в певному температурному інтервалі і відбувається з 

тепловими ефектами характерними для фазового переходу першого роду, до 

якого його і класифікують.  Більше того, характеристичні температури 

«здвоєного» перетворення отримані з вимірювань ДСК, електричного опору 

чи магнітними методами завжди співпадають. При МП, ТГ з’являється 

внаслідок переохолодження і перегріву необхідних для початку 

перетворення. У відповідності з феноменологічною теорією [138], фазове 

перетворення першого роду характеризується рівноважним станом 

(стабільним або метастабільним) двох фаз з кожної сторони рівноважної 
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температури. У випадку фазового перетворення другого роду рівноважний 

стан дозволений лише для однієї фази з кожної сторони. Це виключає 

існування будь-якого температурного інтервалу, де б співіснували обидві 

фази, а отже і появу ТГ. 

Таким чином, представлені результати демонструють очевидне протиріччя: 

«скачок» магнітної сприйнятливості без відповідної зміни ентропії у вигляді 

прихованої теплоти вказує на те, що в даному сплаві має місце 

перетворення між пара- та феромагнітною фазами, яке відноситься до 

фазових переходів другого роду. Це однак суперечить гістерезисній 

поведінці магнітної сприйнтливості, що заборонено для фазових 

перетворень другого роду.  

Для того щоб розв’язати це протиріччя, були проведені додаткові 

експерименти. Існують різні критерії, за якими встановлюється, до якого 

роду відноситься фазове перетворення. Більшість з них включає аналіз 

температурно-залежних явищ поблизу критичних точок фазового 

перетворення. Зокрема для встановлення природи фазових перетворень 

використовують результати вимірювань питомої теплоємності, 

намагніченості і магнітної сприйнятливості. Деякі з магнітних методів 

базуються на моделі усередненого поля (Вейса). Так в [139], метод Аротта, 

що базується на цій моделі, застосовувався для визначення порядку 

фазового перетворення в сплаві Ni-Mn-Ga. В представленій тут роботі 

використовується інший наслідок з моделі Вейса. У відповідності з теорією 

усередненого поля  намагніченість феромагнетика M в магнітному полі H 

описується виразом: 

( )
( )

H cM
M N L

kT







                         (3.1) 
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де L є функцією Ланжевена, μ магнітним моментом атома, N числом 

магнітних моментів у одиниці об’єму,  c - коефіцієнтом молекулярного 

поля. 

 Поблизу TC, рівняння (3.1) приводить до [140]:  

    

4 3 2
3

3 2
( )

45 3
C

N c N H
M T T M

k T k

 
  

                 (3.2) 

Використовуючи метод обчислення з [141], отримаєм залежність від 

магнітного поля температури перетворення Tm, яка розділяє області 

існування феромагнітної та парамагнітної фаз. З виразу (3.2) отримаєм: 

2/32

32 30
m C

Nc H
T T

kTk

  
   

                                   (3.3) 

На практиці, Tm можна визначити за допомогою вимірювань χ(T) в 

постійному магнітному полі як температуру поблизу TC, де магнітна 

сприйнятливість досягає максимуму, що називається максимумом 

сприйнятливості парапроцесу. Зростання температури фазового 

перетворення у відповідності з (3.3) є безумовним свідченням його 

належності до фазових перетворень другого роду, оскільки ні теоретичні, ні 

експериментальні дослідження не підтверджують можливості такої 

поведінки для перетворень першого роду.  

На рис. 3.4 показана магнітна сприйнятливість сплаву Ni51.9Mn27Ga21.1 в 

вибраних постійних магнітних полях в залежності від температури. З 

переходом на вищий рівень прикладеного поля відбувається розширення 

інтервалу перетворення і зникнення піку Гопкінсона, який знаходиться на 

рис. 3.1 трохи нижче температур TCH і TCC. Пік Гопкінсона зазвичай можна 

спостерігати на графіку χ(T) магнітно анізотропної структури нижче точки 

Кюрі на початковій стадії намагнічування.  Як слідує з рис. 3.1 вже у полі 
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80 кА/м пік Гопкінсона не спостерігається. Коли прикладене поле досягає 

160 кА/м, поблизу температури максимумів dχ/dT з рис. 3.1 при нагріві і 

охолодженні на кривих (рис. 3.4) з’являються піки.  
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Рис. 3.4. Магнітна сприйнятливість сплаву Ni51.9Mn27Ga21.1 при зміні 

температури в вибраних постійних магнітних полях. Для кращого розуміння 

на вкладці показана зміна χ з температурою у полі 240 кА/м. Температури 

максимумів при охолодженні і нагріві позначаються, відповідно, Tmc і Tmh,. 

 

При 240 kA/m, максимуми стають більш виразними і зсуваються до більш 

високих температур у відповідності з (3.3). При подальшому збільшенні 

магнітного поля зсув продовжується одночасно з розширенням 

температурного інтервалу, який охоплює пік. Такі особливості зміни 

магнітної сприйнятливості з температурою в режимі парапроцесу 

підтверджують належність магнітного переходу (Рис. 3.1) до фазових 

перетворень другого роду і можуть бути пояснені наступним чином.  При 
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нагріві відбувається поступове руйнування дальнього магнітного порядку. З 

наближенням до Tm теплові коливання заважають взаємодії між спінами і 

спіни легше переорієнтовуються під впливом змінного магнітного поля, що 

викликає зростання χ. Вище Tm, магнітна сприйнятливість знижується по 

мірі зникнення магнітного впорядкування. Таким чином, χ досягає 

макимального значення при Tm.  

Потрібно зазначити, що мінімальне магнітне поле 160 кА/м потрібне для 

появи чіткого макимуму на кривих χ(T) (рис. 3.4) є значно вищим ніж для Ni 

і Fe [142]. Максимуми сприйнятливості парапроцесу спостерігаються також 

в аустенітній фазі Ni-Mn-Ga [143] при температурі Кюрі. Але в аустенітній 

фазі вони з’являються вже у полі 64 kA/м. Це є наслідком більш високих 

полів насичення характерних для двійникової структури мартенситу, а 

значить і вищих полів потрібних для початку парапроцесу в феромагнітній 

фазі. Підтвердженням цьому служить результат вимірювання 

намагніченості в залежності від поля. Ізотермічна намагніченість M(H) 

отримана при Т = 300 К (рис 3.5) демонструє магнітний гістерезис.  

Двійникова структура мартенситу викликає пінінг магнітних доменів і 

виникнення коерцитивної сили ~ 200 Е.  Намагніченість мартенситної фази 

досягає насичення, як видно з рис. 3.5, в полях понад 2000 Е (160 kA/м), що 

корелює з мінімальним значенням магнітного поля потрібним для появи 

максимума сприйнятливості парапроцесу. Це також підтверджує, що 

температурний інтервал МГП належить мартенситній фазі. На рис. 3.6 

показана зміна температури максимуму парапроцесу Tm з величиною 

магнітного поля, в якому вимірювалась χ(T). Різниця між цими 

температурами при охолодженні і нагріві показує гістерезисний характер 

МГП. 
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Рис. 3.5. Намагніченість сплаву Ni51.9Mn27Ga21.1 в залежності від величини 

магнітного поля при кімнатній температурі.  

 

Як видно з графіка, гістерезис не залежить від величини прикладеного поля 

і дорівнює приблизно ≈ 6 … 7 K.  Зсув температури піку магнітної 

сприйнятливості вгору  дорівнював ~ 12.5 K/MA·м-1. Відомо, що лінійне 

наближення залежності температури максимуму сприйнятливості 

парапроцесу від поля не є найбільш точним. Для багатьох систем, 

включаючи Fe, Ni [140] аморфні феромагнетики [144] і пересичені тверді 

розчини [145], більш точне наближення дає степенева функція з 

експонентою в інтервалі від 0.5 до 0.7. 

Тому, на рис. 3.6, експериментальні точки Tm зображені в залежності від H2/3 

у відповідності з наближенням теорії усередненого поля (3.3). Очевидно, що 

дані експерименту і лінії наближення добре узгоджуються. Для реєстрації 

обох фазових перетворень магнітними методами було використано 
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високочутливу методику, що полягає у вимірюванні намагніченості за 

допомогою магнітометру SQUID. 
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Рис. 3.6. Польова залежність температури Tm, при якій спостерігається 

максимум парапроцесу. 

  

Як видно з рис. 3.7 вимірювання М(Т) проведені в магнітному полі 50 Е 

охоплюють температурний інтервал, де мають місце обидва фазові 

перетворення. Незважаючи на високу чутливість обладнання, що 

використовувалось при проведенні експерименту, ніяких особливостей в 

зміні М(Т) (окрім гістерезису магнітного перетворення), пов’язаних з 

структурним перетворенням, що спостерігалися при вимірюванні 

електроопору в температурному діапазоні 395-400K (рис. 3.1), не було 

виявлено. Це може пояснюватися незначними змінами намагніченості при 

МП у парамагнітній фазі, а також тим, що ці зміни відбуваються у «хвості» 

МГП і стають непомітними на фоні викликаної ним зміни намагніченості. 

Різниця між гілками ОНП і НП є типовою для феромагнетика. При нагріві 
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після ОНП намагніченість є значно нижчою порівняно з ОП. Це 

відбувається, тому що намагнічування при охолодженні в полі сприяє 

утворенню при ТК такої доменної конфігурації, яка має вищу 

намагніченість ніж доменна структура, що утворюється при температурі 

Кюрі без поля.  
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Рис. 3.7. Температурна залежність намагніченості в полі 50 Е. 

 

ТГ МГП в мартенситній фазі Ni51.9Mn27Ga21.1 важко інтерпретувати в рамках 

існуючих моделей і теорій фазових перетворень. Однак пояснення можна 

знайти, опираючись на зв’язок між магнетизмом сплаву і параметрами 

гратки. Відомо, що обмінна взаємодія, що забезпечує феромагнетизм сплаву 

Ni-Mn-Ga, має місце, в основному, між магнітними моментами 

локалізованими на атомах Mn. А отже відстані між атомами є суттєвими для 

знаку і величини обмінної енергії, що визначає магнітні властивості сплаву.  

Такий вплив параметрів гратки на магнетизм неодноразово підтверджувався 
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експериментами, в яких міжатомна відстань модифікувалась зміною складу 

або ж прикладенням зовнішніх напружень. Так в роботі [146] повідомлялось, 

що поява атомів Mn на позиціях атомів Ga, внаслідок збільшення вмісту 

марганцю порівняно з стехіометричним складом Ni2MnGa,, приводить до 

виникнення антиферомагнітної взаємодії між атомами Mn на своїх місцях і 

залишковими на місцях атомів Ga. Крім того, експерименти з 

гідростатичного стискування сплавів Ni-Mn-Ga [147] продемонстрували, що 

зовнішній тиск стабілізує феромагнітну фазу викликаючи зростання ТГ.  
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Рис. 3.8. Схема, що ілюструє взаємозв’язок між параметром гратки c і 

температурою в сплаві Ni-Mn-Ga, який може приводити до виникнення  ТГ 

МГП (у відповідності з даними [148, 149]). 

 

Міжатомні відстані в сплавах системи Ni-Mn-Ga змінюються з 

температурою, як було встановлено в [148, 149] за допомогою 

рентгенівської та нейтронної дифрактометрії. Всі параметри a, b і c, що 

визначають розміри елементарної гратки орторомбічного чи 

тетрагонального мартенситу змінюються з температурою при нагріві і 
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охолодженні. Однак зміна c є значно більшою за зміну a чи b.   

Цікаво, що в цих експериментах було встановлено, що актуальні значення 

параметрів гратки, як і інших фізичних властивостей, різняться в 

залежності від того, який режим задіяний при їх вимірюванні- нагріву чи 

охолодження. Ця ситуація схематично представлена на рис. 3.8. Зокрема, 

параметр гратки c має два різних значення для конкретної температури 

поблизу МП в залежності від того, що відбувається – нагрів чи охолодження. 

В той же час, при температурах AS і Mf, тобто початку оберненого і кінця 

прямого перетворень величини c майже рівні. Завдяки гістерезису МП 

крива на рис. 3.8, що відповідає процесу охолодження, знаходиться вище 

кривої нагріву. Як відомо, температура Кюрі зростає при зменшенні 

параметра гратки c [150]. Отже ТК TCH отримана при нагріві повинна 

перевищувати ТК TCC сплаву при охолодженні (рис. 3.8), і, таким чином, в 

МГП з’являється ТГ.  

Різниця між температурними залежностями параметра гратки сплаву при 

нагріві і охолодженні, що приводить до виникнення ТГ МГП, може 

обумовлюватися і іншими причинами. Для встановлення цих причин були 

проведені додаткові експерименти. Як вже згадувалося при обговоренні рис. 

3.1, поблизу температури Кюрі спостерігаються піки χ викликані ефектом 

Гопкінсона. В температурній області поблизу цих піків існують відмінності 

між кривими охолодження і нагріву на залежності χ(Т). Ці відмінності хоча 

й спостерігалися, проте не дискутувалася раніше. Відомо, що висота піку 

Гопкінсона обернено пропорційна полю магнітної анізотропії χ ~ 1/HA. 

Поведінку HA(Т), в свою чергу, можна описати наступним виразом [151]: 

HA=2K/IS,                        (3.4) 

де K – константа ефективної магнітної анізотропії, IS – спонтанна 
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намагніченість. Константа K знижується значно швидше за спонтанну 

намагніченість при наближенні до ТК. У відповідності з (3.4), також 

знижується і HA, причому величина його зміни пропорційна зміні константи 

ефективної магнітної анізотропії K. Отже пік магнітної сприйнятливості 

(рис. 3.1) завдяки ефекту Гопкінсона сягає вищих значень у фазі з вищою 

магнітною анізотропією. Таким чином, як слідує з χ(Т), магнітне 

перетворення при охолодженні відбувається у фазі з вищою магнітною 

анізотропією ніж при нагріві. Опираючись на викладені вище аргументи, 

можна припустити, що у сплаві Ni51.9Mn27Ga21.1 реалізується наступна 

послідовність фазових перетворень. При охолодженні аустенітна фаза 

спочатку зазнає структурного перетворення в парамагнітну мартенситну 

фазу β', в якій при ТСС встановлюється феромагнітне впорядкування. При 

подальшому охолодженні відбувається ММП з фази β' у фазу з нижчою 

магнітною анізотропією β''. При нагріві β''–фаза втрачає феромагнітний 

порядок при Т = ТСН, де на χ(Т) спостерігається менший пік Гопкінсона. 

Подальший нагрів приводить до зворотнього МП з мартенситу β''  в 

аустенітну фазу. Така послідовність фазових перетворень приводить до 

виникнення ТГ МГП. І дійсно, при охолодженні і нагріві МГП відбувається 

у мартенситних фазах з різною кристалічною структурою, а отже і різними 

ТК. Різниця між температурними залежностями електроопору при нагріві та 

охолодженні на рис. 3.8 вказує на різні мартенситні фази нижче 

температурного інтервалу прямого та оберненого МП: β'-фаза показує 

вищий електроопір ніж β'' –фаза. В [133] у сплаві зі складом близьким до 

складу досліджуваного зразка реалізуються мартенситні фази, що мають 

структуру  14М (яка на ренгенограмі показує семишарову модуляцію, а на 

нейтронограмі чотиринадцятишарову) і 2М (немодульований мартенсит). У 
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іншому сплаві [21] має місце інша послідовність фазових перетворень, при 

якій формується мартенсит 10М (десятишпровий мартенсит). 
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Рис. 3.9. Температурні залежності електроопору та імпедансу сплаву 

Ni51.9Mn27Ga21.1, отримані на частоті задаючої напруги 102 кГц. Вставка 

показує температурну залежність електроопору сплаву Ni52Mn24.4Ga23. [152] 

з ТК TC = 360 K. Штрихова лінія позначає гіпотетичну позицію TC 

(M'S<TC<A'S , де M'S і A'S є характеристичними температурами ММП), при 

якій послідовність фазових перетворень була б ідентичною тій, що 

спостерігається у Ni51.9Mn27Ga21.1 (at. %).  

 

Виходячи з того, що орторомбічна 14М та тетрагональна 10M структура 

мають більш високі значення константи анізотропії порівняно з 

тетрагональною 2M, можна стверджувати, що β' –фаза має модульовану 

структуру, а β'' – структуру 2M.  
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Вказана послідовність фазових перетворень могла б бути реалізована в [152], 

оскільки у сплаві Ni-Mn-Ga, що вивчався в цій роботі, відбуваються, як 

показали вимірювання електроопору, МП і ММП.  Проте його ТК лежить 

значно вище структурних перетворень. Гіпотетична ситуація, при якій ТК 

знаходилась би між температурами початку прямого і оберненого ММП M'S 

і A'S (рис. 3.9, вставка), дозволила би реалізувати послідовність фазових 

перетворень як у Ni51.9Mn27Ga21.1.  

На рис. 3.9 представлена послідовність фазових перетворень в 

досліджуваному сплаві. Крім залежності електроопору при постійному 

струмі Rdc(T) від температури, представлені також температурні залежності 

резистивної X(T) та індуктивної компонент Y(T) імпедансу Z на частоті 102 

кГц. Як Rdc(T) так і X(T) демонструють, що у сплаві відбувається 

мартенситне перетворення з температурним гістерезисом ~5 K. Відмінності 

між кривими при охолодженні і нагріві обумовлені тим, що мартенситна 

фаза, що виникає при охолодженні, відрізняється від фази, що 

перетворюється в аустенітну при нагріві. Зміна Y(T) показує також 

присутність МГП в мартенситних фазах. В роботі [153] показано, що  

резистивна компонента імпедансу Х сплаву Ni-Mn-Ga при зміні температури 

відтворює температурний хід електроопору на постійному струмі, в той час 

як індуктивна компонента  змінюється у відповідності з µ(Т), де µ - 

магнітна проникність сплаву. В загальному 

випадку
eff

lZ X iY i L
A

     , де ω частота змінного струму, ρ - 

питомий електроопір, l - довжина, Aeff  – ефективний поперечний переріз, а 

L – індуктивність зразка. У випадку якщо скін-шар δ<d/2, де d – діаметер 

зразка, то X і Y ~ (µρ)1/2. При зростанні δ і наближенні до d/2  Aeff  → S, де S 
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- поперечний переріз зразка, і X ~ ρ, а Y ~ µ, що як видно з рис. 3.9 і має 

місце в нашому випадку. Крім МГП, при вищій температурі на Y(T) можна 

бачити зростання індуктивної компоненти, що співпадає по температурі з 

мартенситним перетворенням на Rdc(T) і X(T). Таким чином, на кривих з 

графіку Y(T) можна бачити особливості двох різних фазових перетворень – 

мартенситного та магнітного, причому ТГ МГП значно більший за 

гістерезис структурного. Вимірювання імпедансу також підтверджують, що 

МП відбувається при вищій температурі ніж перетворення між феро- і 

парамагнітною фазами.  

 

Рис. 3.10. Дифрактограма сплаву Ni51.9Mn27Ga21.1 поблизу 2θ=420 при 

охолодженні і нагріві. 
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Для з’ясування особливостей структури мартенситних фаз при охолодженні 

і нагріві були проведені рентгеноструктурні дослідження. На рис. 3.10 

приведені дифрактограми сплаву поблизу 2θ=420 при різних температурах 

від кімнатної до Af. У температурних інтервалах Ms ÷Mf, As÷ Af видно, 

відповідно, зникнення і появу рефлексів, що відповідають о.ц.к. структурі 

аустеніту. При охолодженні і нагріві нижче цих інтервалів спостерігаються 

відмінності у структурі мартенситної фази. За допомогою методу Рітвельда 

мартенсит, що утворювався при охолодженні, було ідентифіковано як суміш 

2M і 14М cтруктур, в якій переважає 14М. При подальшому охолодженні 

нижче 340 К рефлекси мартенситу 14М зникають і при кімнатній 

температурі залишається лише мартенсит типу 2M. Пд час нагріву від 

кімнатної температури до As ніяких інших рефлексів не з’являється. Таким 

чином, аналіз дифрактограм підтвердив припущення про різну 

послідовність фазових переходів  при нагріві і охолодженні, а саме 2M → 

о.ц.к. при нагріві та о.ц.к. → 14M + 2M → 2M при охолодженні. ТК 

мартенситних фаз 2M і 14M не співпадають, що і є причиною виникнення 

ТГ МГП. 

 

3.2  Звуження гістерезису мартенситного перетворення в сплаві 

Ni54Mn24Ga22 

 

Відомо, що максимальні величини МКЕ в гадолінієвих сплавах, зокрема, у 

Gd5Si2Ge2 зафіксовані в інтервалі фазового перетворення першого роду [154]. 

І дійсно, у відповідності з співвідношенням Максвела (1.4), МКЕ поблизу 

мартенситного перетворення пропорційний швидкості зміни намагніченості 
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з температурою. Таким чином, значну величину МКЕ у Ni2MnGa сплавах, 

крім області поблизу ТК, варто очікувати в тих сплавах, де відбувається 

перетворення феромагнітного аустеніту у парамагнітний мартенсит або ж 

парамагнітного аустеніту у феромагнітний мартенсит [136, 155] . 

Такого типу МП відносяться до фазових перетворень першого роду, а отже і 

для їх реалізації потрібні, відповідно, переохолодження і перегрів сплаву, 

що є причиною температурного гістерезису. Тому важливою 

характеристикою, що впливає на МКЕ в температурному інтервалі МП є 

величина його ТГ, яка, головним чином, залежить від величини пружної 

енергії мартенситного кристалу в аустенітній матриці. 

Розглянем цю залежність більш детально. При рості кристалу мартенситу у 

аустенітній матриці внаслідок відносно невеликих об’ємних змін при 

термопружному МП поверхнева енергія і енергія пластичної деформації 

малі. В такому випадку при розгляді термопружного МП потрібно 

враховувати лише пружну енергію кристалів мартенситу GE і вільні енергії 

мартенситної і аустенітної фаз GM, GA, які залежать від температури. В свою 

чергу, пружна енергія мартенситних кристалів залежить від ступеня 

когерентності цих фаз на поверхні розділу або, іншими словами, 

відповідності між їх гратками.   

Розглянем загальну зміну вільної енергії  Гібса ΔG (T) при прямому МП:  

                ΔG (T) = GM(T)- GA(T)+ ΔGE.  

Нехай T0 – температура рівності вільних енергій фаз:  

GM(T0)- GA(T0)=0                           (3.5) 

При подальшому охолодженні і досягненні температури MS загальна зміна 

вільної енергії:   

ΔG(MS)=0                              (3.6) 
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 Розкладаючи GM(T)- GA(T) в ряд по степенях ΔТ поблизу T0, отримаємо: 

 ΔG (T)= GM(T0)- GA(T0)+ 
0 0( ( ) ( ))M Ad G T G T

T
dT


 + ΔGE          (3.7) 

Нехай Т= MS. Тоді з урахуванням (3.5) і (3.6), з (3.7) маємо: 

ΔG (MS) = 
0 0

1

( ( ) ( ))M Ad G T G T
T

dT


 + ΔGE =0                    (3.8) 

Позначивши  
0 0( ( ) ( ))M Ad G T G T

dT


як B запишем (3.8) у вигляді: 

    ΔТ1= -ΔGE/B                             (3.9) 

для                    

MS = T0 + ΔТ1                                         (3.10)         

При оберненому перетворенні, коли Af< T0: 

ΔG (T) = GA(T)- GM(T)- αΔGE та ΔG (Af)=0, 

де коефіцієнт α<1 – коефіцієнт релаксації, який вказує на те, що частина 

пружної енергії релаксувала через утворення дефектів гратки в процесі 

прямого і оберненого мартенситних перетворень. 

Розкладаючи цей вираз в ряд по ΔТ2 поблизу T0, отримаємо вираз 

аналогічний (3.8): 

ΔG (Af) = 
0 0

2

( ( ) ( ))A Md G T G T
T

dT


 - αΔGE =0 

Звідки  

ΔТ2= -αΔGE/В,                        (3.11) 

для  

Af =T0+ ΔТ2                           (3.12) 

З (3.9)-(3.12) отримуємо:  

Af - MS=δ=(1-α) ΔGE/В                  (3.13) 
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де δ –ширина температурного гістерезису МП. 

У випадку Af> T0                

δ= (1+α) ΔGE/В                       (3.14) 

Таким чином, з (3.13, 3.14) слідує, що ТГ термопружного МП пропорційній 

зміні пружної енергії ΔGE мартенситних кристалів в процесі їх росту. 

Типовими величинами в цьому випадку є δ = 10 ÷ 50 К.   

Потрібно відмітити переваги, які дає звуження для практичних застосувань. 

Звуження ТГ веде до зростання МКЕ, особливо при суміщенні температур 

Кюрі TC і початку МП MS. Крім цього, звуження гістерезису попереджує 

накопичення дефектів кристалічної гратки, що відбувається в процесі 

багатоциклічних повторних прямих і обернених МП (нагрів-охолодження). 

Як наслідок, для магнетокалоричних матеріалів, як і для матеріалів з 

ефектом памяті форми можна очікувати покращення стабільності фізичних 

характеристик при достатньо вузькому гістерезисі фазових перетворень. 

Розглянем деякі можливості звуження гістерезису в сплаві з композицією 

Ni54Mn24Ga22 [156]. Після виплавки сплав був відпалений при температурі 

1073 К на протязі 50 годин. Магнітний момент вимірювався вібраційним 

магнітометром з термопарою, що знаходилася поблизу зразка. 

Низькопольова магнітна сприйнятливість була отримана в змінному 

магнітному полі з амплітудою 1 E на частоті ν = 1 kГц.  

Рис. 3.11 показує послідовність структурних перетворень, що відбуваються 

у сплаві при зміні температури. Так різке зниження магнітного моменту 

викликане МП з аустеніту в мартенсит спостерігається при охолодженні. Це 

мартенситне перетворення позначене як L21 → 10M відбувається при 

температурах близьких до кімнатної. Нижче температур мартенситного 

перетворення  на рис. 3.11 можна бачити два ММП, що супроводжуються 
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незначним зростанням магнітної сприйнятливості. Ці структурні 

перетворення відбуваються між тетрагональною мартенситною фазою з 

пятишаровою модуляцією і орторомбічною фазою з семишаровою 

модуляцією, з подальшим її перетворенням в немодульований мартенсит 

[21]. Висока чутливість магнітометра дозволяла визначати навіть досить 

малі зміни магнітного моменту. Так було встановлено, що зміна магнітного 

моменту при переході 10M → 14M не перевищувала 10-2 е.м.о. Проте через 

особливості системи, а саме безконтактний метод вимірювання температури, 

точність її визначення була низькою - ±2 К. Саме тому точно зафіксувати 

ширину ТГ за температурною залежністю магнітного моменту не вдалося, 

хоча з рис. 3.11 видно, що вона була досить малою.  

Ширину температурного гістерезису МП δ було визначено з температурної 

залежності низькопольової магнітної сприйнятливості  (рис. 3.12). В цьому 

випадку, термопара була припаяна до зразка, і, як наслідок, точність 

вимірювання температури зросла до ±0.5 К. Проте на відміну від 

вібраційного магнетометра низькочутлива система для вимірювань  

нездатна зафіксувати ММП 10M→14M (рис. 3.12). Відповідно до рис. 3.12,г 

ширина ТГ δ основного перетворення дорівнює ≈ 2 К. Досить невисокі 

значення δ можуть бути наслідком малих значень пружних модулів обох фаз, 

зокрема, модуля зсуву. Малі значення цього пружного модуля завдяки 

нестійкості площин о.ц.к. гратки типу {110} по відношенню до зсуву у 

напрямі [110 ] приводять до низької пружної енергії.  

Також пружна енергія пов’язана з невідповідністю між гратками високо- і 

низькотемпературної фаз. Така невідповідність може бути зменшена 

легуванням. У випадку сплаву Ni-Ti додавання міді зменшує ТГ [157]. 

Потрібно зауважити, що модуль зсуву високотемпературної фази в багатьох 
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системах з о.ц.к. граткою знижується зазвичай при наближенні до 

температур МП [158]. Це приводить до зниження пружної енергії, а отже до 

зменшення δ відповідно до формули (3.14). 
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Рис. 3.11. Магнітний момент сплаву Ni54Mn24Ga22 як функція температури в 

магнітному полі 50 Ое. 

 

У випадку сплавів Ni-Mn-Ga ТГ МП знаходиться в межах 6 ÷ 10 К [159]. 

Помітне пом’якшення пружних модулів високотемпературної фази 

спостерігається поблизу температури початку МП [44,160] в цих сплавах. 

Пом’якшення модулів зсуву при наближенні до MS приводить до зменшення 

когерентних напружень на межі аустеніт-мартенсит. Менші когерентні 

напруження відповідають меншій густині дефектів гратки, що викликають 

релаксацію напружень. Ступінь релаксації також впливає на ширину ТГ 

через вплив на коефіцієнт α в (3.14). 

ММП 10M → 14M відбувається при трохи нижчих температурах ніж МП 
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(різниця <10 К) (рис. 3.11). Тому, очевидно, що у вузькому температурному 

інтервалі між МП і ММП модулі зсуву в мартенситній фазі також 

знижуються через граткову нестабільність, що передує наступному ММП. 

Таке зниження величини пружних модулів в обох фазах знижує пружну 

енергію на границі між гратками аустенітної і мартенситної фаз і ступінь 

релаксації напружень α при прямому МП, що в результаті дає звуження ТГ 

перетворення.  

Зв’язок між пружними модулями обох фаз і пружною енергією кристалу 

при МП може бути виражений кількісно. У випадку наближення 

ізотропного середовища [161] пружну енергію мартенситного кристалу з 

модулем зсуву с при деформації зсуву ξ, що має місце завдяки утворенню 

кристалу у матриці з коефіцієнтом Е пропорційним її пружним модулям, 

можна виразити як:  

ΔgE =Eсξ2                                            (3.15) 

Як видно з цього виразу, модуль зсуву мартенситного кристалу, як і пружні 

модулі аустенітної матриці, визначає величину пружної енергії, яку набуває 

сплав в ході МП. Таким чином, у відповідності з (3.14) і (3.15) пом’якшення 

пружних модулів мартенситного кристалу і матриці за рахунок 

передмартенситної нестабільності знижує пружну енергію і веде до 

звуження ТГ перетворення до δ ≈ 2 К. 

Також отримані результати свідчать, що визначальним фактором, 

відповідальним за особливості досліджуваного сплаву, що відповідає за 

пом’якшенням гратки в мартенситній фазі, є досить вузький температурний 

інтервал між МП і ММП.  

Якщо мартенситне перетворення є незавершеним, тобто, коли після 

охолодження розпочати нагрів в температурному інтервалі МS ÷ Мf і 
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завершити цикл вище температури МS то ТГ неповного циклу буде вужчий 

порівняно з повним циклом. Звуження ТГ МП при неповному циклі 

спостерігається в багатьох сплавах, зокрема, в Ni52Mn23Ga25 [159]. На рис. 

3.12 також показані залежності (Т) для неповних циклів сплаву 

Ni54Mn24Ga22. На відміну від Ni52Mn23Ga25 [159], для неповних циклів МП у 

Ni54Mn24Ga22 помітного звуження ТГ, порівняно з повним циклом, не 

спостерігається, що можна пояснити тим, що можливості механізму 

подальшого звуження ТГ МП у цьому сплаві вичерпані. І дійсно, звуження 

ТГ неповного циклу як слідує з (3.14) відбувається завдяки меншій пружній 

енергії запасеній кристалами мартенситу.  
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Рис. 3.12. Температурна залежність магнітної сприйнятливості для повного 

та неповних циклів МП. Цифрами показані криві для різних температур, до 

яких відбувалося охолодження: а) 316 К, б) 315 К, в) 311 К, г) 305 К. 

 

Чим нижча температура, яку досягає сплав при прямому незавершеному 
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МП, тим більше кристалів мартенситу зародиться і тим більшого розміру 

вони досягнуть. В результаті росту і взаємодії між мартенситними 

кристалами росте і пружна енергія. Ростуть напруження і ступінь релаксації 

напружень. Таким чином, у відповідності з (3.14), зі збільшенням 

переохолодження при неповному циклі збільшується і гістерезис і навпаки.  

Однак, якщо гістерезис повного МП невеликий, як у випадку сплаву 

Ni54Mn24Ga22, то пружна взаємодія між кристалами слабка, і напруження, що 

виникають, недостатньо великі для релаксації з утворенням дефектів в ході 

прямого МП. Якщо в такій ситуації перейти до неповного циклу, то хоча і 

кількість запасеної пружної енергії трохи зменшиться, однак це практично 

не змінить величину релаксації напружень, від якої також залежить 

гістерезис. Таким чином, температурний гістерезис у випадку неповного 

перетворення майже не зміниться, що і спостерігається на рис. 3.12.  

.  

Висновки до розділу 3 

 

В досліджуваних сплавах Ni54Mn24Ga22 та Ni51.9Mn27.0Ga21.1 вивчався вплив 

ММП на ТГ МП та МГП, які відділені від ММП невеликим температурним 

інтервалом (<10 К). Перша задача була націлена на вирішення проблеми 

звуження ТГ МП, що є важливим при застосуванні цього матеріалу для 

магнітного охолодження. Таке звуження було реалізоване у сплаві  

Ni54Mn24Ga22, де послідовно, при охолодженні у вузькому температурному 

інтервалі відбуваються МП і ММП. При термопружному МП його ТГ, як 

було показано, пропорційний пружній енергії мартенситного кристалу, а 

отже вказана послідовність перетворень сприяла зниженню пружної енергії. 

Це відбувалось, як завдяки типовій для цих сплавів передмартенситній 
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нестабільності, так і завдяки гратковій нестабільності мартенситної фази у 

вузькому температурному інтервалі між МП і ММП. Експериментальні дані 

показали, що в Ni54Mn24Ga22, ТГ МП зменшується до δ ≈ 2 К. 

 У сплаві Ni51.9Mn27.0Ga21.1 було виявлено ТГ магнітного фазового 

перетворення другого роду, що виник завдяки існуванню двох температур 

Кюрі у температурному інтервалі мартенситної фази. Це явище було 

встановлено завдяки макромагнітним, структурним та електротранспортним 

вимірюванням. Зміна електроопору зразка з температурою 

продемонструвала, що незважаючи на близькість ТК до МП, ці 

перетворення не є “здвоєними”, а відбуваються послідовно при зміні 

температури. Як показали структурні дослідження, причиною ТГ МГП є 

різна послідовність мартенситних фаз при нагріві і охолодженні.  
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РОЗДІЛ 4 

МАГНЕТОКАЛОРИЧНИЙ ЕФЕКТ В СПЛАВАХ ГЕЙСЛЕРА 

 

Попередні розрахунки МКЕ в сплавах Гейслера з метамагнітними 

перетвореннями та в системі Ni-Mn-Ga за допомогою співвідношення 

Максвела (розділ 2) показали, що ці сплави мають значний потенціал для 

практичного застосування, майже не поступаючись сплавам на основі 

рідкоземельних металів. Проте рівняння Максвела дозволяє розрахувати 

лише зміну магнітної ентропії, в той час як в інтервалі МП відбувається 

також зміна граткової ентропії пов’язана з поглинанням і виділенням 

прихованої теплоти перетворення. Тому, як було вказано вище, ці 

співвідношення мають обмежене застосування в температурному інтервалі 

фазових перетворень першого роду. Для того, щоб впзначити реальну 

величину МКЕ в цих сплавах були проведені прямі вимірювання 

адіабатичної зміни температури в магнітному полі. 

 

4.1  Магнетокалоричний ефект у сплаві Ni51.9Mn27Ga21.1 

 

МКЕ вимірювався в сплавах Ni54Mn24Ga22 та Ni51.9Mn27Ga21.1 після 

довготривалого відпалу проведеного для звуження гістерезису МП. 

Вимірювання МКЕ проводились за допомогою спеціального вакуумного 

калориметра призначеного для вимірювань змін температури в 

адіабатичному режимі у температурному інтервалі 77 − 433 K. 

Намагніченість в полях H = 0,25 - 10 кЕ  вимірювалась балістичним 

методом. Додаткового звуження гістерезису в сплаві Ni54Mn24Ga22 було 
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досягнено завдяки близькості характеристичних температур МП і ММП, як 

вже згадувалось раніше. Тим не менше, цей сплав продемонстрував досить 

низькі значення МКЕ в полях нижчих за 10 кЕ поблизу температурного 

інтервалу МП. Незначний МКЕ може бути пояснений різними знаками 

похідної намагніченості dМ/dT (1.4) в полях нижчих та вищих за 2÷3 кЕ 

[162], а також тим, що в цьому сплаві MS знаходиться далеко від ТК TC.   

В той же час сплав Ni51.9Mn27Ga21.1 демонструє порівняно вищі значення 

МКЕ (рис. 4.1) в полі H = 7.5 кЕ. Максимум МКЕ відповідає температурі TC 

(рис. 3.1). Як слідує з температурної залежності максимуму парапроцесу 

(рис. 3.4), його поява відбувається у полях Н ~ 2 кЕ у мартенситній фазі 

поблизу ТК. Це свідчить про те, що в полі 7.5 кЕ поблизу ТК, що лежить 

нижче МS основний вклад у МКЕ вносить парапроцес. 
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Рис. 4.1. Адіабатична зміна температури зразка сплаву Ni51.9Mn27Ga21.1 в 

магнітному полі µ0H = 0.75 Т поблизу ТК і МП.  

 

Хоча в цьому сплаві і не відбувається повного суміщення МП і МГП тобто 
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магнітоструктурного перетворення, проте похідна (∂М/∂T)H, як видно з рис. 

4.2, досить велика і, у відповідності з рівнянням Максвела, пропорційна 

МКЕ, що забезпечує порівняно високі його значення. Таким чином, МКЕ в 

мартенситній фазі Ni-Mn-Ga також може приймати значення перспективні 

для магнетокалоричних застосувань, щоправда при умові близькості ло 

точки Кюрі. Як можна бачити з рис. 4.2, намагніченість мартенситу у полі 1 

кЕ, яка характерна для намагніченості насичення аустенітної фази значно 

нижча за намагніченість у полі 10 кЕ. Це означає, що інтервал полів, які 

дають вклад у МКЕ сплаву Ni-Mn-Ga у мартенситній фазі значно зростає 
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Рис. 4.2. Температурна залежність намагніченості Ni51.9Mn27Ga21.1 в різних 

магнітних полях. 

 

порівняно з аустенітною. Якщо порівнювати МКЕ в досліджуваному сплаві 

з МКЕ, що спостерігається у сплавах з магнітоструктурним переходом, то 

експериментально визначені максимальні величини досить близькі [163], 

що вказує на те, що максимум (∂М/∂T)H  і МКЕ в таких Ni-Mn-Ga сплавах 
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досягається не стільки за рахунок співпадіння магнітного і структурного 

перетворень, скільки за рахунок МГП. 

 

4.2  Магнетокалоричний ефект в сплаві Ni45.4Mn40.9In13.7 

4.2.1  Фазові перетворення та адіабатична зміна температури під дією 

магнітного поля поблизу них в сплаві Ni45.4Mn40.9In13.7 

 

Сплави системи Ni-Mn-In розглядаються в наукових публікаціях [92] як 

можливий матеріал для робочого тіла магнітних холодильників. Це 

пов’язано з магнітоструктурним перетворенням, що спостерігається у цих 

сплавах. Сприятливим фактором при цьому є те, що при МП відбувається 

значна зміна магнітного моменту (на відміну від сплаву Ni-Mn-Ga [26]), що 

в свою чергу приводить до суттєвої залежності температури перетворення 

від величини магнітного поля. Така залежність описується рівнянням 

Клаузіуса-Клапейрона:                                                 

dTm/dH=-ΔM/ΔS                          (4.1) 

і демонструє, що дія магнітного поля H на характеристичні температури Tm 

МП залежить від ΔM і ΔS, різниць ентропій і намагніченостей високо- та 

низькотемпературних фаз. Магнітне охолодження може бути реалізоване за 

рахунок використання теплового ефекту такого МП. Враховуючи те, що при 

охолодженні досліджуваного сплаву феромагнітний аустеніт 

перетворюється в мартенситну фазу з намагніченістю близькою до нуля, 

прикладення досить сильного магнітного поля при температурі, що 

відповідає мартенситній фазі, індукує перетворення мартенситу в аустеніт. 

Цей фазовий перехід супроводжується поглинанням тепла, що може бути 

використане для охолодження робочої камери холодильника. 
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Плавка проводилась в дуговій печі в атмосфері аргону. Проводились чотири 

переплави. Гомогенізація відбувалась при 1173 К на протязі 48 годин в 

вакуумній печі. З метою зменшення ширини температурного гістерезису 

мартенситного перетворення проводився додатковий відпал при 1023 К на 

протязі 50 годин. Відпал при 1023 К збільшує ступінь дальнього порядку в 

аустеніті сплаву, що приводить до зменшення ширини температурного 

гістерезису. Зразки, відпалені при 1173 К, використовувались для 

вимірювання температурних залежностей намагніченості (рис. 4.3) і 

адіабатичної зміни температури у магнітному полі H = 18 кЕ (рис. 4.4). 
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Рис. 4.3. Температурна залежність намагніченості M сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7 

у різних магнітних полях. М при H=50 Е визначали у відповідності з ОП і 

ОНП протоколами.  

 

Приведені температурні залежності намагніченості демонструють типові 
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риси сплаву Ni-Mn-In, описані раніше в літературі [78]. При Т = 323 К 

відбувається феромагнітне впорядкування. При подальшому охолодженні 

відбувається МП і феромагнітний аустеніт переходить в мартенсит з малою 

намагніченістю. Магнітний стан мартенситу нижче мартенситної ТК можна 

описати як систему з конкуруючими обмінними взаємодіями, які 

визначаються відстанями між атомами Mn. При мартенситному 

перетворенні питомий об’єм зменшується, а отже середня відстань між 

атомами Mn скорочується, що приводить до того, що в системі починають 

превалювати антиферомагнітні кореляції між магнітними моментами Mn. 

При цьому магнітна підсистема поділяється на області з переважно 

феромагнітною і переважно антиферомагнітною взаємодіями. 

Характеристичні температури мартенситного перетворення отримані з 

кривих намагніченості в полі 50 Е дорівнювали: Ms = 214 K, Mf = 205 K, 

As=217 K, Af =231 K.  На рис. 4.3 можна бачити зсув характеристичних 

температур в полі 30 кЕ на 21 К (7 К/Т) в сторону низьких температур. В 

режимі ОНП намагніченість демонструє пікове значення при температурі 

145 К в мартенситній фазі. На противагу цьому, в режимі ОП, пік не 

спостерігається, натомість відбувається зростання намагніченості при 

охолодженні нижче 145 К. Така поведінка може пояснюватись послідовним 

проходженням при ОНП температури, при якій з’являється взаємодія між 

областями з феромагнітним порядком, поблизу Т=150 К, а далі температури 

блокування Т=145 К, нижче якої магнітні моменти феромагнітних областей 

блокуються антиферомагнітною взаємодією на їх границях. При 

охолодженні в полі магнітні моменти таких областей спрямовуються 

зовнішнім полем, так що при температурі нижчій за температуру 
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блокування вони мають феромагнітне впорядкування. 

При зростанніі магнітного поля відбувається зниження температури 

переходу Tm у відповідності з рівнянням Клаузіуса-Клапейрона (4.1). Як 

видно з рис. 4.3, dTm/dH <0, що відповідає додатному знаку ΔМ = МA -МM, де 

МA , МM – магнітні моменти мартенситної та аустенітної фаз. Таким чином, 

прикладення магнітного поля при температурі близькій до Мf (Мf – 

температура закінчення прямого мартенситного перетворення) ініціює 

обернене мартенситне перетворення, тобто слабомагнітний мартенсит 

перетворюється в феромагнітний аустеніт.  

Загалом ми маємо справу з явищем, яке називається метамагнетизм, тобто 

зміною слабомагнітного або немагнітного стану сплаву на феромагнітний 

під впливом магнітного поля. В цьому випадку можна спостерігати 

відновлення форми зразка деформованого в мартенситному стані під 

впливом магнітного поля при постійній температурі. У відповідності з рис. 

4.3 МП супроводжується зниженням магнітного моменту на ΔМ ~ 90 е.м.о./г. 

Враховуючи, що МП може бути індуковане прикладенням механічних 

напруг, з’являється також можливість перетворення механічних вібрацій в 

осциляції магнітного момента.  

На рис. 4.4 зображена температурна залежність адіабатичної зміни 

температури зразка ΔТ(Т) за рахунок магнетокалоричного ефекту при 

включенні поля Н = 18 кЕ. Максимум функції ΔТ(Т) спостерігається при 

температурі Кюрі зразка ТС ~ 320 К. Природа тепловиділення при 

намагнічуванні феромагнетиків описана в літературі (наприклад [151]). 

Вона пов’язана зі зміною ентропії спінової системи при намагнічуванні. В 

нашому випадку присутній також мінімум ΔТ(Т) при Т=230 К, що співпадає 
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з температурою мартенситного перетворення, тобто спостерігається  

поглинання теплоти при намагнічуванні. Більше поглинання тепла 
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Рис. 4.4. Зміна температури зразка сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7 при 

адіабатичному намагнічуванні в полі 18 кЕ в залежності від температури 

[164]. 

 

відбувається при вимірюванні ΔТ(Т) в процесі нагріву зразка. Мінімальні 

значення ΔТ(Т) при нагріві і охолодженні спостерігаються при трохи різних 

температурах. Ця відмінність обумовлена ТГ МП. Температура мінімуму 

кривої ΔТ(Т), що відповідає нагріву зразка, перевищує темературу мінімуму 

кривої, що описує його охолодження. Поле величиною Н = 18 кЕ, що 

використовуєтся, викликає частковий перехід мартенситу в аустеніт, так як 

зсув мартенситної точки під впливом цього поля не перевищує ширини ТГ 

перетворення. Оскільки мартенсит має більшу теплоємність ніж аустеніт, то 

при нагріві і охолодженні спостерігається різна глибина мінімумів на рис. 

4.4. Повне перетворення можна реалізувати збільшуючи прикладене поле 

або ж шляхом термообробки, зменшуючи ширину ТГ.  
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4.2.2  Функціональна стабільність сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7 при 

термічному циклюванні 

 

Зменшення ТГ МП можна досягти після тривалого відпалу при температурі 

трохи нижче температури впорядкування сплаву у структуру L21. Такий 

відпал сприяє встановленню рівноважного ступеня атомного дальнього 

порядку у високотемпературній фазі. Сплав Ni45.4Mn40.9In13.7 також був 

підданий відпалу при 1023 К протягом 50 годин на додаток до 

гомогенізуючого відпалу при 1173 К протягом 48 годин. Додатково 

відпалені зразки вивчали за допомогою вимірювання температурних 

залежностей електроопору ρ(Т) [165]. Як видно з рис. 4.5, відпал привів до 

зміни характеристичних температур: Ms = 225 K, Mf = 210 K, As=220 K, Af 

=235 K. Мартенситні температури зросли, проте ширина ТГ навпаки 

зменшилась майже у два рази. Залежності ρ(Т) олного і того ж зразка були 

отримані після різної кількості циклів (нагрів до 423 К з послідуючим 

охолодженням до температури кипіння рідкого азоту). В процесі такого 

циклювання зразок проходив повторні МП. У відповідності з рис. 4.5, 

ширина ТГ не змінюється при збільшенні числа циклів. Збільшення числа 

циклів до 1000 супроволжується ростом електроопору більш ніж у два рази 

як в аустенітній, так і в мартенситній фазі, причому різниця між 

електроопором аустеніту і мартенситу зростає по мірі зростання кількості 

циклів. Таким чином, досліджуваний сплав демонструє зміну свого 

внутрішнього стану під впливом циклічних МП. Електроопір може бути 

хорошим індикатором такої зміни, оскільки під час МП він зростає. Ріст 

електроопору в процесі повторних перетворень може бути пов’язаний зі 

зростанням густини дислокацій в обох фазах. 
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Рис. 4.5. Вплив повторних МП на електроопір сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7. 

 

Різниця питомих об’ємів мартенситу і аустеніту приводить до генерації 

дислокацій при рості мартенситних кристалів, аналогічно тому, як це 

відбувається в сплавах на основі Fe, де це явище отримало назву фазове 

нагартування (phase hardening). Мікроструктурні спостереження Ni-Ti 

сплавів [166, 167] під час термоциклювання також показали ріст 

електроопору, який супроводжувався появою значної кількості дислокацій. 

В сплавах Ni-Mn-In відносна зміна об’єму ∆V/V може досягнути значення 

0,6% [168]. Цю обставину потрібно враховувати при використанні цих 

сплавів як магнетокалоричних матеріалів.  

Рис. 4.6 показує калориметричне сканування зразка здійснене при 

охолодженні. Потрібно зазначити, що ці вимірювання були проведені на 

одному і тому ж зразку перед і після циклювання для уникнення впливу на 

результат якихось індивідуальних факторів властивих конкретному зразку. 
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Криві на рис. 4.6 демонструють різницю між прихованою теплотою 

мартенситних перетворень L. Хоча значної зміни виділеної теплоти не 

спостерігається, тим не менше зафіксовано її падіння з 3.4 Дж/г для зразка 

перед  термоциклюванням  до  2.8  Дж/г  після  завершення  1000  
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Рис. 4.6. Диференціальна скануюча калориметрія сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7 

перед термоциклюванням і після 1000 циклів нагрів-охолодження між 150 і 

340 К. 

 

циклів охолодження-нагрів через інтервал МП. Оскільки L =TΔS, різниця 

ентропій ΔS також зменшується після повторних температурних циклів. В 

цілому, багаторазове термоциклювання приводить до змін характеристик 

МП в результаті фазового нагартування.  

Рис. 4.7 демонструє вплив магнітного поля на електроопір зразка, додатково 

відпаленого і підданого 1000 циклам прямого і оберненого МП. Під 

впливом поля Н = 11 кЕ температури прямого і оберненого МП знижуються, 

як і для зразка підданого лише гомогенізуючому відпалу (рис. 4.3). Проте у 

випадку сплаву після додаткового відпалу, зміна температур перетворення у 
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полі, як видно з залежності ρ(Т), становить 11 К або dTm/dμ0H = -10 К/Т, що 

перевищує величину -7 К/Т, отриману для сплаву без додаткового відпалу. 

Це також перевищує значення dTm/dμ0H  обчислену для сплаву 

Ni-Mn-In-Co [70].  
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Рис. 4.7. Електроопір зразка сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7 як функція 

температури в магнітному полі 11 кЕ і без поля. 

 

Зсув температурної залежності електроопору в магнітному полі приводить 

до значного магнітоопору в температурному інтервалі МП. І дійсно, 

максимальне значення магнітоопору сягає 15%, перевищуючи отримане в 

іншій роботі [169] в магнітному полі тієї ж величини. 

Потрібно зазначити, що зниження виділення прихованої теплоти внаслідок 

повторних МП є недоліком, що затруднює реалізацію магнітного 

охолодження за рахунок оберненого МКЕ в сплавах Ni-Mn-In. На противагу 

матеріалам з звичайним МКЕ, охолоджуюча здатність матеріалів з 

оберненим МКЕ залежить від кількості тепла абсорбованого під час 
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метамагнітного перетворення, оскільки магнітний вклад в МКЕ при цих 

температурах є меншим і протилежним за знаком. Зменшення ентропії 

пертворень є сприятливим для застосування оберненого МКЕ з точки зору 

пілвищення чутливості характеристичних температур до магнітного поля 

після термоциклювання, але на величині ефекту негативно позначається те, 

що під час повторних перетворень відбувається фазове нагартування сплаву 

через значні зміни об’єму, що супроводжують ці перетворення. Розвиток 

фазового нагартування знижує теплоту фазового перетворення. Для її 

відновлення може використовуватися високотемпературний відпал. Як вже 

згадувалось, обсяг фазового нагартування пропорційний об’ємному ефекту 

перетворення. В свою чергу, об’ємний ефект пропорційний різниці 

параметрів гратки мартенситної і аустенітної фаз. Тому, щоб зменшити 

фазове нагартування і запобігти функціональній деградації 

магнетокалоричного матеріалу, параметри гратки можуть бути модифіковані 

підбором хімічного складу або ж легуванням додатковим елементом.  

В підсумку, значна зміна питомого об’єму в процесі МП сплаву Ni-Mn-In 

приводить до зростання густини дислокацій. Структурні зміни, зокрема, 

утворення і акумуляція дислокацій в ході повторних МП впливають на 

електричні та калоричні властивості сплаву.  Фазове нагартування 

приводить до росту електроопору і падіння прихованої теплоти МП. 

Покращення магнетокалоричних властивостей сплаву і продовження 

терміну функціонування матеріалу для магнітного охолодження можна 

досягнути підбором композиції і легуючих елементів, а відновлення після 

фазового нагартування відповідною термообробкою. 
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4.3  Магнетокалоричний ефект в Ni49.9 Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77 

4.3.1  Метамагнітне перетворення в Ni49.9 Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77 

 

Незважаючи на значну кількість публікацій присвяченій системі Ni-Mn-Sb, 

в тому числі, і обчисленню МКЕ за допомогою рівняння Максвела, до цього 

часу не існувало жодних прямих вимірювань МКЕ, хоча цей сплав 

відноситься до метамагнітних, а отже в ньому можна очікувати значного 

оберненого МКЕ в інтервалі МП. Для підбору складу сплаву були 

проаналізовані результати досліджень сплавів цієї системи з додаванням 

різних легуючих елементів, оскільки легування додатковими елементами є 

одним із методів покращення ефекту пам’яті форми і магнетокалоричних 

властивостей метамагнітних сплавів Гейслера. Додавання хімічних 

елементів дозволяє керувати характеристичними температурами і 

підсилювати магнітоструктурний зв’язок, який визначає ступінь впливу на 

структурні перетворення магнітного поля.  Наприклад, додавання Co до 

сплавів Ni-Mn-In посилює обернений МКЕ в процесі метамагнітного 

перетворення [92].  

Описано вже багато досліджень по легуванню різних метамагнітних сплавів 

Гейслера Ni-Mn-X перспективних для магнітного охолодження. Ці 

дослідження, зокрема, стосуються і заміни  атомів Ni і Mn в сплавах 

Ni-Mn-Sb на такі атоми як Co, Fe, B, Si, Cu, Ge, Al. Така модифікація може 

привести як до зростання, так і до зниження величини МКЕ. Так додавання 

Cr до Ni-Mn-Sb [170] збільшує намагніченість мартенситної фази, 

зменшуючи різницю намагніченостей між фазами, і тому не є сприятливим 

для посилення МКЕ. Також несприятливим є легування бором [171], але 
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вже через зниження намагніченості насичення аустенітної фази з ростом 

вмісту B. Додавання Al проводить до нелінійної зміни магнітної ентропії, 

так що вміст Al до 1 ат.% збільшує МКЕ, але подальше зростання 

концентрації алюмінію вже приводить до його зниження [172]. Схожа 

тенденція має місце при легуванні сплаву Ni-Mn-Sb міддю [173]. 

Максимальна величина МКЕ також спостерігається при 1 at.% міді. Загалом, 

аналіз літературних даних, що стосуються МКЕ, показав, що додавання 

таких 3d елементів як Co [174] і Fe [175] дозволяє підвищити різницю 

намагніченостей фаз ΔМ завдяки росту намагніченості насичення аустеніту.  

Незважаючи на існування багатьох робіт з цієї тематики, всі попередні 

дослідження, що стосувались визначення МКЕ в сплавах Ni-Mn-Sb 

базувались на визначенні зміни ентропії по методиці Максвела на основі 

кривих ізотермічної намагніченості. Хоча метод Максвела використовується 

у багатьох випадках для розрахунку МКЕ поблизу температур фазового 

переходу другого роду, його використання може привести до хибних 

результатів, якщо розрахунки робити в температурному діапазоні, де має 

місце зміна граткової ентропії [176]. У випадку фазового переходу першого 

роду метод Максвела можна використати лише для грубої оцінки МКЕ. А 

для того, щоб більш точно оцінити потенціал системи Ni-Mn-Sb для 

магнітного охолодження, необхідні прямі вимірювання МКЕ. Зважаючи на 

попередні розрахунки по методу Максвела, які показали, що додавання Fe 

до Ni-Mn-Sb в кількості, яка не перевищує 2 ат. % [175], підсилює магнітно 

індуковану зміну ентропії для досліджень був вибраний сплав 

Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77. Зразок був виплавлений в індукційній печі, після 

чого гомогенізувався у вакуумі при температурі 1223 K, а далі був 

відпалений при 1023 K. Тривалість обох процесів становила 50 годин.  
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Вимірювання намагніченості в магнітному полі H = 100 Oe (рис. 4.8) 

показали різку зміну її величини при температурах 340 K, поблизу кімнатної 

температури (300 K), і при 100 K. Особливості поведінки термомагнітних 

кривих при температурі ~ 340 K, очевидно, є наслідком фазового переходу 

другого роду між магнітними структурами з феромагнітним і парамагнітним 

впорядкуванням, оскільки при цьому відсутній температурний гістерезис. 

МП  з характеристичними температурами MS  = 285 K, M f = 270 K, AS  = 

280 K і Af  = 297 K можна легко ідентифікувати по ОП і НП кривих. При 

температурах трохи нижче температур перетворення відбувається 

розщеплення кривих ОНП і ОП. При нагріві після ОНП, коли температура 

сягає 100 K, відбувається різке зростання намагніченості, що вказує на 

зміну магнітного стану сплаву. Однак ця особливість повністю зникає в 

магнітному полі 100 Oe (ОП). Схожа поведінка спостерігалась в 

мартенситній фазі Ni50Mn25+xSb25-x в концентраційному інтервалі 12≤x≤13 

[81]. Природа цього явища лежить в співіснуванні феромагнітних і 

антиферомагнітних кореляцій в мартенситній фазі нижче деякої критичної 

температури. У сплавах, які демонструють метамагнетизм кількість атомів 

марганцю перевищує ту, яка відповідає стехіомеричному складу сплаву 

Гейслера. Надлишкові атоми марганцю знаходяться в кристалічній гратці на 

місцях sp-елементу, яким в даному випадку є Sb. Під час прямого 

мартенситного перетворення відстань між атомами марганцю, що 

знаходяться на своїх позиціях у кристалічній гратці і тими, які знаходяться 

на позиціях атомів Sb зменшується, що приводить до появи 

антиферомагнітної взаємодії між ними. Ця взаємодія викликає пінінг 

феромагнітних доменів або магнітних моментів областей з феромагнітним 

впорядкуванням. Антиферомагнітна взаємодія на границях таких областей 
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чи доменів викликає протидію руху доменних стінок чи орієнтуванню 

магнітного моменту частинки при намагнічуванні, що в результаті 

приводить до порівняно нижчої намагніченості на кривій ОНП при 

температурах менших за 100 K (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Температурна залежність намагніченості сплаву 

Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 отримана в ОНП, ОП і НП (нагрів у полі) режимах в 

полі 100 Е. 

 

Ця температура називається температурою блокування обмінного 

підмагнічування, так як нижче цієї температури на кривих магнітного 

гістерезису сплаву можна спостерігати ефект обмінного підмагнічування.  

В сплавах Ni-Mn-In, як було показано на рис. 4.3, трохи вище температури 

блокування, при якій спостерігається зміна намагніченості обумовлена 

згаданим вище ефектом, при подальшому нагріві зникає феромагнітна 

взаємодія між областями з феромагнітним впорядкуванням, що 

супроводжується падінням намагніченості. Обидва ці явища в зазначеному 
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сплаві відбуваються у вузькому температурному діапазоні, і виглядають як 

пік на темепературній залежності намагніченості. На противагу цьому, в 

Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 мартенсит є переважно феромагнітним і тому при цих 

температурах можна бачити лише зміну намагніченості пов’язану з 

пінінгуванням.  

Вимірювання намагніченості в високих полях показали магнітно 

індукований зсув температур мартенситного перетворення (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Температурна залежність намагніченості сплаву Ni49.9 Mn37.03 Sb12.3 

Fe0.77 в полях H = 10 і 90 kE. 

 

При зниженні температури намагніченість сплаву в полях 10 і 90 кЕ у 

мартенситній фазі зростає, що свідчить про посилення феромагнетизму. 

Однак навіть у високих полях, на відміну від сплавів Ni-Mn-Ga 

намагніченість аустеніту перевищує намагніченість мартенситу через вплив 

антиферомагнітної взаємодії при намагнічуванні мартенситу [83]. Як видно 

з кривих намагніченості (рис. 4.9), коефіцієнт зсуву характеристичних 
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температур МП в магнітному полі dTm/dμ0H ~ -0.7 K/T. Це корелює з даними 

приведеними в [177], де вивчався сплав Ni-Mn-Sb близького складу. 

Чутливість характеристичних температур МП до магнітного поля, що 

продемонстрував сплав в цьому дослідженні, поступається Ni-Mn-In 

сплавам. Зокрема, в сплаві Ni45.4Mn40.9In13.7, який розглядався в підрозділі 4.2, 

було досягнено зниження цих температур більш ніж на 10 K в полі H = 11 

кЕ [165]. Така різниця в величині коефіцієнту dTm/dH у цих сплавах є 

результатом меншої різниці між намагніченостями мартенситу і аустеніту у 

Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77, що у відповідності з рівнянням 

Клаузіуса-Клапейрона (4.1) приводить до меншого dTm/dH. В свою чергу, це 

є наслідком порівняно високої намагніченості мартенситу у 

Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 викликаної його феромагнетизмом, хоча  через 

присутність антиферомагнітної взаємодії, вона і не перевищує 

намагніченість аустеніту, як у сплавах Ni-Mn-Ga. Посилення 

феромагнетизму мартенситу в метамагнітному сплаві Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 

ймовірно має місце завдяки додаванню Fe.   

 

4.3.2 Адіабатична зміна температури піл впливом магнітного поля в 

Ni49.9 Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77 

 

МКЕ в розглядуваному сплаві показаний на рис. 4.10. Адіабатична зміна 

температури в магнітному полі, ΔTad, має від’ємний знак у межах 

температур мартенситного перетворення, тобто спостерігається обернений 

МКЕ. В цьому температурному інтервалі ΔTad досягає максимальної 

величини -0.6 К при температурі T = 277 K в полі H = 50 кЕ. При наближені 

до температури Кюрі МКЕ набуває додатніх значень і досягає ~ 1 K в точці 



122 

 

Кюрі. Цей результат можна пояснити розглядаючи зміну трьох компонент 

ентропії. Як відомо ентропію магнітного сплаву можна розглядати як суму 

трьох складових, а саме магнітної ентропії, що залежить від конфігурації 

атомних магнітних моментів, електронної ентропії і граткової ентропії, що 

визначається типом кристалічної гратки. 
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Рис. 4.10.  Адіабатична зміна температури в сплаві Ni49.9 Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77 

у магнітному полі H=50 кЕ в температурному інтервалі МП і поблизу ТК 

(340 K). 

 

Вкладом електронної ентропії можна знехтувати у нашому випадку. Два 

інших компоненти ентропії суттєво змінюють свої значення як при 

метамагнітному перетворенні, так і поблизу температури Кюрі. Загальну 

зміну ентропії при цьому можна записати як ΔS = ΔSM+ ΔSL+ ΔST, де ΔSM  це 

зміна її магнітної частини, ΔSL – зміна граткової ентропії, а ΔST – зміна 

теплової ентропії. При адіабатичному намагнічуванні ΔS =0, звідки маєм: 

 ΔST = -( ΔSM+ ΔSL)                    (4.2) 
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Прикладення магнітного поля поблизу ТК приводить до падіння магнітної 

ентропії, оскільки магнітне поле спрямовуючи магнітні моменти підвищує 

їх впорядкованість. При цьому кристалічна структура сплаву не зазнає змін, 

а отже ΔSL=0 і з (4.2) отримуєм ΔST = -ΔSM , тобто метамагнітне 

перетворення поблизу ТК супроводжується ростом теплової ентропії або 

підвищенням температури зразка. 

При дії магнітного поля на зразок в діапазоні мартенситних температур і 

трохи нижче індукується фазове перетворення в аустеніт, що 

супроводжується ростом граткової ентропії (поглинанням прихованої 

теплоти) і падінням магнітної, оскільки перетворення відбувається у фазу з 

вищою намагніченістю. Граткова компонента перевищує магнітну за 

абсолютним значенням, а тому загальна зміна ΔSM+ ΔSL додатня. В 

результаті у відповілності з (4.2) відбувається зниження теплової ентропії і 

падіння температури зразка (рис. 4.10)  

Цікаво порівняти значення оберненого МКЕ отриманого вище в ході 

експерименту зі значенням обчисленим за допомогою співвідношення 

Максвелла. Адіабатичну зміну ентропії в магнітному полі  можна записати 

як  ΔS = -ΔT·CP/T. Отримаєм ΔS ~ 5.6 J/(g∙K), якщо з [178] для цієї оцінки 

взяти максимальне значення питомої теплоємності, CP, рівне 2.6 J/(g∙K), а з 

експерименту ΔT = -0.6 K отримане при T ~ 280 K (рис. 4.10). Таке значення 

добре узгоджується з ΔS = 6 J/(g∙K) [175] розрахованим за магнітними 

ізотермами для сплаву Ni-Mn-Sb-Fe з майже ідентичним складом.  

Потрібно зазначити, що для різних метамагнітних сплавів Гейслера в 

залежності від композиції реалізуються два магнітних стани у мартенситній 

фазі при МП: парамагнітний мартенсит і мартенсит, в якому присутні 

декілька конкуруючих магнітних взаємодій [86]. Хорошою ілюстрацією 
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обох випадків є роботи [177, 179], де представлені дані по намагніченості 

сплавів Ni-Mn-Sb. Як слідує з цих результатів невелике зменшення вмісту 

Sb (~1%) веде до встановлення парамагнітного стану в мартенситі.   

Величина МКЕ в метамагнітному сплаві пропорційна ступеню завершеності 

метамагнітного перетворення, а отже і значенню dTm/dH яке, залежить від 

ΔM між мартенситом і аустенітом. Таким чином, МКЕ можна посилити 

оптимальним підбором вмісту компонентів сплаву, так щоб метамагнітне 

перетворення відбувалося з парамагнітного мартенситу в аустеніт, а не з 

мартенситу, в якому присутні змішані феро- і антиферомагнітні кореляції, 

що мало місце в досліджуваному сплаві.  Безпосередні вимірювання МКЕ 

в адіабатичному режимі в температурному інтервалі мартенситного 

перетворення показали, що сплав демонструє від’ємні значення зміни 

температури в магнітному полі з максимумом ΔTad = -0.6 K в полі H = 50 кЕ. 

Величина зміни ентропії, яка відповідає цій зміні температури, добре 

узгоджується з результатом отриманим завдяки розрахунку за допомогою 

співвідношення Максвелла. Тим не менше, це скоріш виняток ніж правило. 

Щоб отримати значення МКЕ, що було б перспективним для магнітного 

охолодження, рекомендується застосовувати сплави, в яких феромагнітне 

впорядокування присутнє тільки в аустенітній фазі. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Результати, отримані при прямих вимірюваннях магнетокалоричного ефекту 

в сплавах Гейслера Ni-Mn-Ga, Ni-Mn-In та Ni-Mn-Sb з невеликою домішкою 

Fe, показали, що адіабатична зміна температури в них досягає максимуму 

поблизу ТК. Найбільші значення як в інтервалі МП (обернений МКЕ), так і 



125 

 

поблизу ТК (звичайний МКЕ) спостерігаються в сплаві Ni45.4Mn40.9In13.7. Як 

показав аналіз отриманих результатів, значення МКЕ поблизу структурного 

перетворення визначається перш за все величиною dTm/dH, що, в свою чергу, 

залежить від зміни намагніченості і ентропії у відповідності з рівнянням 

Клаузіуса-Клапейрона. Тому відносно високого значення ΔT ~ -1.1 К в 

інтервалі МП в полі H = 18 кЕ МКЕ в Ni45.4Mn40.9In13.7 набуває завдяки 

значному зсуву характеристичних температур МП dTm/dμ0H ~ -10 К/Т. У 

сплаві Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77  dTm/dμ0H ~ -0.7 К/Т і значення ΔT ~ -0.6 К 

поблизу МП порівняно нижчі навіть у значно більшому полі µ0H = 5 T. З 

отриманих результатів випливає, що у сплаві  Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77  

мартенситне перетворення відбувається між феромагнітним аустенітом і 

мартенситом зі змішаними феро- і антиферомагнітними взаємодіями з 

переважанням феромагнітної, в той час як у Ni45.4Mn40.9In13.7  

феромагнітний аустеніт трансформується у переважно слабомагнітну 

антиферо- чи парамагнітну мартенситну фазу, що в результаті дає значно 

вищу зміну ΔМ = 90 е.м.о. порівняно з ΔМ = 12 е.м.о. для 

Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77. Таким чином, для досягнення практично значимих 

результатів МКЕ при метамагнітних перетвореннях надзвичайно важливим 

є магнетизм мартенситної фази. Низькі значення намагніченості 

мартенситної фази є передумовою для значного МКЕ в цій області 

температур.  

При дослідженні впливу термоциклювання, зокрема, фазового нагартування 

викликаного ним, на магнетокалоричні властивості сплаву Ni45.4Mn40.9In13.7 

було встановлено, що тривале термоциклювання (1000 циклів через 

температурний інтервал МП) приводить до зниження прихованої теплоти 

метамагнітного перетворення, а отже і до зменшення кількості теплоти, що 
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відбирається робочим тілом при магнітному охолодженні.   
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ СПЛАВІВ 

ГЕЙСЛЕРА 

 

Сплави Гейслера, як було показано в розділі 2, мають багато прикладних 

застосувань, що пов‘язані з ефектами надпружності і пам’яті форми. Зміни 

фізичних властивостей, що супроводжують надпружні деформації, залежать 

від особливостей структурного перетворення у конкретній системі. 

Дослідження цих змін може розширити діапазон можливих застосувань 

сплавів Гейслера і привести до появи нових класів функціональних 

матеріалів. Разом з цим вивчення деформаційної поведінки сплавів в 

температурному інтервалі поблизу структурних перетворень є хорошим 

інструментом для визначення його характеристик і їх зміни при МП 

індукованому зовнішніми напруженнями. 

 

5.1  Вплив гідростатичного стискування на структурні фазові 

перетворення в Ni-Mn-Ga 

 

МП в сплавах Ni-Mn-Ga всесторонньо вивчаються з позицій 

фундаментальної науки, оскільки для практичних застосувань  потрібне 

краще розуміння механізмів цих перетворень і їх впливу на магнітний та 

термічно-індукований ефекти пам’яті форми. Важливими є такі 

фундаментальні параметри МП як ентропія, гістерезис, об’ємний ефект 

перетворення і т.п. 

Так, в ході зародження і росту мартенситних кристалів через різницю 
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питомих об’ємів низько- та високотемпературної фаз генеруються 

внутрішні механічні напруження. Процес їхньої релаксації супроводжується 

генерацією дефектів кристалічної гратки, зокрема, зростанням густини 

дислокацій. Акумуляція дислокацій піл час термоциклювання приводить до 

фазового наклепу і зрештою до функціональної деградації матеріалу. 

Ступінь деградації очевидно залежить від різниці питомих об’ємів фаз. 

Малі зміни питомого об’єму сприяють довговічності матеріалу, а отже і 

кращій функціональній стабільності пристроїв, що їх застосовують.  

Варто зазначити, що характеристики МП та ММП є чутливими до складу у 

сплавах Гейслера включно з Ni-Mn-Ga. У сплаві системи Ni-Mn-In [168], 

зростання вмісту елементу In на 1% викликало падіння об’ємного ефекту 

МП у два рази. Тому важливими характеристиками сплавів з МП і ММП є 

об’ємний ефект перетворень.  

Відомо, що більшість сплавів Ni-Mn-Ga зі складом близьким до стехіометрії 

зазнають декількох послідовних перетворень мартенситного типу з 

аустенітної фази при охолодженні [40]. Порівняно з мартенситними, ММП 

властиві значно вужчому композиційному інтервалу сплавів.  В роботі 

[180], показано, що вони відбуваються для сплавів Ni-Mn-Ga з електронною 

концентрацією e/a від 7.6 to 7.8. Тому для досліджень був вибраний зразок з 

номінальним складом Ni54Mn24Ga22, в якому e/a = 7.74. Перед 

вимірюваннями сплав відпалювався при температурі 1023 К на протязі 50 

годин. В підрозділі 3.2 було описано магнітні та магнітоструктурні 

особливості цього сплаву. 

Потрібно зазначити, що сплав Ni54Mn24Ga22 розглядався в Розділі 3 як сплав, 

в якому завдяки ММП, що знаходититься поблизу МП, вдалося досягнути 

звуження ТГ МП до 2 К. Це звуження мало на меті послабити внутрішні 
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напруження, що генеруються при МП і релаксують шляхом генерації 

дефектів. Внутрішні напруження виникають через невідповідність між 

гратками мартенситу і аустеніту. В той же час, чим більша така 

невідповідність, тим більший об’ємний ефект перетворення. Отже може 

існувати кореляція між об’ємним ефектом МП і його ТГ, а саме звуження ТГ 

ймовірно супроводжується зменшенням об’ємного ефекту.  

При зміні температури сплав послідовно проходив мартенситне і два 

міжмартенситні перетворення, які можна позначити як о.ц.к. 10M  14M 

 2М, де 10М, 14М – тетрагональна та орторомбічна мартенситні 

структури, модульовані хвилями статичних зміщень в напрямках [110 ] з 

періодом відповідно 10 та 14 площин типу (110) та 2М, немодульована 

тетрагональна мартенситна структура. На рис. 3.11 можна бачити результати 

вимірювань температурної залежності магнітного моменту досліджуваного 

сплаву, що підтверджують існування цих фаз. Раніше вимірювання 

внутрішнього тертя, пружних модулів та відносного видовження разом з 

просвічуючою електронною мікроскопією зразків сплаву дозволили 

ідентифікувати появу цих фаз при охолодженні в зазначеному порядку [152].  

Об’ємний ефект перетворень о.ц.к.  10M та 14M  2М оцінювався за 

допомогою рівняння Клаузіуса:   

      dT/dp = T0ΔV/L                            (5.1) 

де L – прихована теплота перетворення, T0 і p – відповідно рівноважні 

температура і тиск. Враховуючи чутливість основних параметрів МП у 

даному сплаві до складу, прихована теплота перетворення була отримана 

безпосередньо у експерименті, хоча в літературі існує багато даних по 

теплоті фазових перетворення сплавів Ni-Mn-Ga з близькими композиціями.  

Через особливості вимірювальної системи проводились два експерименти 
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по вимірюванню температурної залежності електричного опору зразка при 

різних  величинах  гідростатичного  тиску.  В одному з них (рис. 5.1, а)  

а 
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Рис. 5.1. Зміна електричного опору зразка Ni54Mn24Ga22 в інтервалі 

температур структурних пертворень при різних величинах гідростатичного 
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тиску: a) при нагріві: 1- при атмосферному тиску, 2- 0.6 ГПа, 3- 1.2 ГПа, 4 

-1.8 Гпа; б) при нагріві і охолодженні. 

 

вимірювання проводились лише при нагріві, однак досягались більш високі 

температури, що дозволило зафіксувати характеристичні температури обох 

зворотніх перетворень – мартенситного і міжмартенситного [181]. Інший 

експеримент (рис. 5.1, б) хоча і проводився як при нагріві, так і при 

охолодженні, однак охоплював вужчий інтервал температур поблизу 

мартенситного перетворення, так що температури оберненого перетворення 

Af виявились поза температурним діапазоном вимірювання [182]. Таким 

чином, обидва експерименти доповнювали один одного.  

Як видно з рис. 5.1, вимірювання електроопору зразка не зафіксували 

перетворення 10M  14M. В роботі [183], електроопір зразка 

Ni54Mn31.1Ga17.7 також не показав якихось особливостей в температурній 

області цього переходу. Різкі зміни електроопору зразка на рис. 5.1 очевидно 

є свідченням фазового перетворення між аустенітом і мартенситом, а при 

нижчій температурі між мартенситними фазами 14M і 2М. Такий порядок 

перетворень підтверджується при порівнянні характеристичних температур 

перетворень отриманих з температурних залежностей електроопору (рис. 

5.1) і магнітного моменту (рис. 3.11) Як слідує з результатів вимірювань, 

гідростатичне стискування підвищує характеристичні температури обох 

перетворень, розширюючи температурний інтервал існування 

немодульованої мартенситної фази. Використовучи дані отримані з 

температурних залежностей електроопору, було побудовано залежності 

характеристичних температур МП і МПП від тиску (рис. 5.2). Різниця між 

As і Mf, Af΄ і Ms΄ приблизно дорівнює ширині гістерезису і, як видно з рис. 
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5.2, залишається майже без змін незалежно від величини прикладеного 

тиску. Хоча на рис. 5.1, а і можна бачити деяке температурне уширення 

мартенситного перетворення при тисках, що перевищують 1.5 ГПа, однак  
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Рис. 5.2. Характеристичні температури МП і ММП у Ni54Mn24Ga22 отримані 

з експериментальних даних а) приведених на рис. 5.1, а; б) приведених на 

рис. 5.1, б при різних величинах гідростатичного тиску. 
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воно є апаратним і виникає через загустіння рідини в камері. Апроксимація 

експериментальних точок As і As΄ на рис. 5.2 б, в лінійною функцією дає 

кутовий коефіцієнт dT/dp ≈ 4.7 K/ГПа для перетворення о.ц.к.  10M  і 7 

K/ГПа для перетворення 14M  2М. Неточність у визначенні цих 

коефіцієнтів внесена через експериментальну похибку при вимірюваннях не 

перевищувала 1 %. Потрібно зазначити близькість кутових коефіцієнтів для 

ММП отриману з різних експериментів. Так у випадку визначення dT/dp за 

експериментальними даними приведеними на рис. 5.2, а по залежності 

температури Af΄ від тиску, результат dT/dp= 7.4 К/ГПа мало відрізнявся від 

наведеного вище значення, отриманого в іншому експерименті.  

На температурній залежності питомої теплоємності (рис. 5.3) розрахованої 

за даними отриманими при температурному скануванні диференціальним 

скануючим калориметром, при температурі TC = 360 K спостерігається 

характерний максимум, що збігається по температурі з ТК (рис. 3.12). 
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Рис. 5.3. Температурна залежність питомої теплоємності сплаву 

Ni54Mn24Ga22 отримана при нагріві. 
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Температурні інтервали інших максимумів на кривій питомої теплоємності  

співпадають з температурними інтервалами обернених перетворень (рис. 

5.1). Приховану теплоту можна легко підрахувати за площею, яку займає 

відповідний пік на графіку (рис 5.3), використовуючи метод трапецій. В 

результаті було встановлено, що прихована теплота МП становить 6.6 Дж/г, 

а міжмартенситного 1.2 Дж/г. Підставляючи ці дані та величини dT/dp в 

рівняння Клаузіуса-Клапейрона (5.1), було визначено, що відповідні зміни 

питомого об’єму викликані структурними перетвореннями дорівнюють 

0.08 % та 0.025%, відповідно, для основного та ММП. Більш ніж трикратна 

різниця між питомими об’ємами перетворень, як слідує з формули 

Клаузіуса-Клапейрона, є наслідком значної різниці ентальпій МП і ММП. 

Повертаючись знову до функціональної деградації сплавів внаслідок 

повторних МП, потрібно відмітити, що її величину можна оцінити за 

кількістю термічних та деформаційних циклів, які здатен витримати зразок 

перед руйнуванням.  

Якщо порівнювати досліджений у цій роботі сплав з сплавом Ni-Ti, що має 

об’ємний ефект перетворення 0.34 % і демонструє безперебійну роботу на 

протязі декількох мільйонів циклів [184], то потрібно зазначити, що 

отримані порівняно невеликі зміни об’єму ≈ 0.08 % сприятливі для 

запобігання руйнуванню сплаву від фазового нагартування. Така величина 

об’ємного ефекту свідчить також про те, що звуження гістерезису  

мартенситного  перетворення не привело до зменшення його об’ємного 

ефекту.  

В [185] об’ємні зміни в Ni-Mn-Ga при перетвореннях о.ц.к.  10M і 14M  

2М дорівнюють 0.04%, тобто рівні за величиною. Хоча якщо виходити з 

відповідних параметрів гратки, то різниця об’ємів при перетворенні о.ц.к. 
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 10M повинна перевищувати цю величину для 14M 2М. Таким чином, 

отримані результати краще узгоджуються з результатами структурного 

аналізу ніж у [185].  

В підсумку, вимірювання електроопору продемонструвало два 

перетворення, що починаються при температурах  Ms = 319 K і Ms΄=251 K. 

При зростанні гідростатичного тиску характеристичні температури теж 

зростають з кутовими коефіцієнтами 4.6 K/ГПа для МП і 7 K/ГПа для ММП, 

таким чином зовнішній тиск стабілізує мартенситну фазу. Підставляючи ці 

дані у рівняння Клаузіуса-Клапейрона, вдалося оцінити значення питомого 

об’єму перетворення: 0.08 % та 0.025% для МП та ММП.  

В обох випадках об’єм високотемпературної фази виявився вищим і зміна 

питомого об’єму при структурних перетвореннях була пропорційна до зміни 

параметрів граток, що зазвичай спостерігається в сплавах з пам’яттю 

форми.  

 

5.2  Еласторезистивний ефект в сплаві Ni45.4Mn40In14.6 

 

У метамагнітних сплавах Ni-Mn-X (X=In, Sn, Sb) має місце МП з 

високотемпературної феромагнітної фази в низькотемпературну з слабким 

магнетизмом. Його особливістю є, як було показано вище, висока чутливість 

характеристичних температур до змін магнітного поля, внаслідок чого МП 

може зсуватися в напрямку низьких температур на 2-11 K в полі 1 T.  

Це дозволяє використовувати ці сплави як актуатори, що приводяться в дію 

магнітним полем, так і як матеріали для робочого тіла магнітного 

холодильника, в яких прихована теплота абсорбується під час індукованого 

полем МП. Існує багато технологічних труднощів, які потрібно подолати 
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для впровадження магнітних охолоджувачів, робота яких базується на 

оберненому МКЕ. Що стосується самих сплавів, то покращення їх 

характеристик можливе через пошук оптимального хімічного складу. Однак 

часто це приводить до небажаних сторонніх ефектів таких як, наприклад, 

зниження пластичності. Перспективною альтернативою може стати 

комбінований вплив магнітного поля та механічних напружень. Відомо, що 

багато сплавів з структурою Гейслера демонструють ефект памяті форми та 

надпружності в вихідній аустенітній фазі. Прикладення одновісних 

напружень чи гідростатичного тиску до такого сплаву у 

високотемпературній аустенітній фазі підвищує характеристичні 

температури МП. Цей ефект добре описується рівнянням 

Клаузіуса-Клапейрона. У випадку одновісного навантаження воно може 

бути записане у формі:  

dσ/dT=- ΔQ/(T0ε)                    (5.2) 

 

де σ, Q, T0, ε, є, відповідно, механічним напруженням, питомою теплотою 

перетворення, рівноважною температурою та відносною деформацією, що 

виникає в зразку у напрямі прикладання напружень. Хоча магнітне поле і 

механічне навантаження по-різному діють на МП у метамагнітному сплаві, 

тим не менше їх можна застосовувати в межах одного охолоджувального 

циклу для більшої ефективності охолодження. Наприклад, після 

виключення магнітного поля зовнішнє механічне навантаження буде 

сприяти повному поверненню матеріалу в мартенситну фазу перед початком 

наступного циклу охолодження.  

В підрозділі 4.2 розглядалися різні аспекти поведінки сплаву Ni-Mn-In в 

магнітному полі, вплив на фазові перетворення та функціональні 



137 

 

властивості, зокрема МКЕ. Подальші дослідження повинні бути спрямовані 

на розширення можливостей застосування сплаву, зокрема, як було 

зауважено вище, в рамках вивчення деформаційної поведінки при 

навантаженні та супутніх змін фізичних властивостей. Так добре відомо, що 

електроопір може значно змінюватись під впливом тиску поблизу 

температур фазового перетворення. Зокрема значна зміна опору ініційована 

гідростатичним стискуванням (барорезистивний ефект) спостерігається в 

магнітних напівпровідниках поблизу фазового перетворення 

метал-напівпровідник [186]. Зміна електричних властивостей також 

ефективно застосовується для моніторингу фазових перетворень під час 

механічного навантаження [187]. В представленому в даній роботі 

дослідженні у сплаві Ni45.4Mn40In14.6 при одновісному стисненні вдалося 

спостерігати еласторезистивний ефект [188].  

Зразки сплаву, що вивчався, були гомогенізовані при температурі 1223 K на 

протязі 50 годин з подальшим відпалом при 1023 K на протязі 50 годин. Для 

механічного тестування були приготовлені зразки розмірами 2 мм x 2 мм x 4 

мм (рис. 2.1,в). На рис. 5.4 зображені зміни магнітної сприйнятливості і 

електроопору в залежності від температури. Різка зміна цих властивостей 

спостерігається в температурному інтервалі від 270 до 190 K при 

охолодженні і з 200 до 280 K при нагріві. Така поведінка дозволяє 

встановити інтервали фазових перетворень, тобто їх характеристичні 

температури. Електроопір зразка є чутливим до змін у структурі кристалу 

внаслідок перетворення. Так він більш як вдвічі зростає після перетворення 

у мартенситну фазу. Крім цього, падіння магнітної сприйнятливості при 

охолодженні до MS  = 270 K вказує на початок переходу з феромагнітної в 

фазу зі слабким магнетизмом. Як постулюється в [189], це перетворення 
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співпадає з МП через зменшення, внаслідок перебудови кристалічної гратки, 

відстаней між атомами Mn і, як наслідок, появи антиферомагнітних 

кореляцій.  

Іншою цікавою особливістю на низькотемпературній частині графіку 

магнітної сприйнятливості є пік, що спостерігається при температурі 130 K 

(рис. 5.4).  Як вже вказувалося в розділі 4, цей пік може бути обумовлений  

послідовними МГП (ТК) і появою антиферомагнітних кореляцій при 

охолодженні. Він може також бути ознакою особливого МС сплаву, що 

ймовірно  виникає  при  охолодженні  завдяки  замерзанню магнітних 
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Рис. 5.4. Температурна залежність електроопору і низькопольової магнітної 

сприйнятливості сплаву Ni45.4Mn40In14.6. 

 

моментів малих феромагнітних кластерів (порядку 10 нм) в 

неферомагнітній матриці [190]. Чисто магнітний характер цього піку слідує 

з відсутності будь-яких особливостей зміни електроопору з температурою у 

відповідній температурній області. 
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На рис. 5.5 показана зміна електроопору зразка під впливом механічного 

навантаження при кімнатній температурі. Електричний опір R різко зростає, 

як тільки прикладене механічне напруження σ досягає 16 МПа. При 

розвантаженні опір повертається до початкових значень, тобто його зміна  

повністю оборотна. Таким чином спостерігається еласторезистивний ефект. 

Різкий ріст R вказує на те, що механічне навантаження викликає МП при 
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Рис. 5.5. Зміна електричного опору в сплаві Ni45.4Mn40In14.6 при одновісному 

стисненні (296 K). 

 

T > MS. На рис. 5.6 зображені одночасно зняті криві напруження-деформація 

та електроопір-деформація. Хід кривої напруження–деформація є типовим 

для сплаву з МП ініційованим олновісним стисненням; після розвантаження 

залишкова деформація ~ 1.7 %. Потрібно зазначити, що електроопір 

демонструє різке зростання при σ ≈ 16 МПа, в той час як на кривій 

напруження-деформація таких різких змін не спостерігається. Поступова 

зміна напружень при навантаженні викликана ефектом тертя на межі між 
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стискуючими пуансонами і зразком, а також утворенням мікротріщин.  На 

противагу кривій, що демонструє поведінку електроопору при стисненні, на 

кривій напруження-деформація досить складно визначити критичні точки 

початку МП. Це спричинено незворотніми процесами при деформації 

полікристалу. Тим не менше, на початковій стадії незворотна деформація 

слабко впливає на електричний опір, що дозволило визначити початок 

ініційованого механічними напруженнями перетворення (рис.5.5, 5.6). 
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Рис. 5.6. Криві напруження-деформація та електроопір-деформація, що 

характеризують деформаційну поведінку сплаву Ni45.4Mn40In14.6 під час 

стиснення при кімнатній температурі. 

 

На рис. 5.7 наведені для порівняння дві криві напруження-деформація для 

різних значень максимальної деформації. Як видно з рис. 5.7, a 

деформаційна поведінка сплаву Ni45.4Mn40In14.6, стиснутого на 8 %, схожа на 

описану вище поведінку зразка, стиснутого на 6% (рис. 5.6). В обох 
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випадках викликане зовнішніми напруженнями перетворення 

відображається платоподібними ділянками на кривих. У відповідності з 

графіками на рис. 5.7 фазове перетворення починається при досягненні 
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Рис. 5.7. Діаграма стиснення зразка Ni45.4Mn40In14.6 a) до 8 % і б) до 6 %. 

Вкладка демонструє знімок поверхні зразка після тесту.  

 

деформації 3%. Тільки частина загальної деформації відновлюється після 

повного зняття прикладених напружень. 

У випадку деформації до 8 % залишкова деформація становить 3 %. На 

вкладці до рис. 5.7, а видно поперечну тріщину на поверхні деформованого 

зразка, яка і відповідає за залишкову деформацію зразка. Як видно зі знімка 

іншого зразка (рис.5.7, б, вкладка), ніяких значних тріщин на його поверхні 

не спостерігається, хоча в цьому випадку і існує залишкова деформація 

1.7 %. Деяка відмінність існує також у критичних напруженнях цих зразків, 
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нижче якої аустенітна структура деформується пружно. На відміну від 

зразка, що стискувався до 6 %, критичне напруження для початку фазового 

перетворення у іншому зразку (рис. 5.7, а), вища (24 МПа порівняно з 16 

МПа). Така різниця пояснюється концентраційною неоднорідністю виливка, 

що приводить до різних характеристичних температур різних зразків, а отже 

і різних критичних напружень.  

Крім електропору одночасно з кривою напруженя-деформація було 

отримано зміну низькопольової магнітної сприйнятливості [191]. Як і у 

випадку електроопору, зміна магнітної сприйнятливості при навантаженні 

починається, коли деформація сягає 3-3.5% (рис.5.8, а). 

Якщо порівнювати її зміну зі зміною при ініційованому температурою 

прямому МП (рис.5.4), то очевидно, що в обох випадках відбувається її 

падіння. Потрібно зазначити, що як і випадку з електроопором, магнітна 

сприйнятливість сплаву деформованого до 6% повністю відновлюється при 

розвантаженні, що є свідченням надпружної поведінки сплаву. При 

порівнянні зміни електроопору для зразків з різним рівнем деформації, 

очевидно, що для зразка з більшою деформацією відбувається його 

необоротна зміна: при розвантаженні опір зразка спочатку знижується, як і 

повинно відбуватися при оберненому МП, але при подальшому зниженні 

напружень, ймовірно через розкриття тріщин відбувається його зростання 

(рис. 5.8, б). 

Зміна властивостей сплаву отриманих в ході досліджень під дією зовнішніх 

механічних напружень становить лише меншу частину їх можливої зміни 

при МП. Подальший ріст прикладених напружень дозволив би збільшити 

величину еласторезистивного ефекту до 150 % (рис. 5.4). 
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Рис. 5.8. Зміна a) магнітної сприйнятливості та b) електропору зразків 

Ni45.4Mn40In14.6 при стискуванні. 

 

Однак крихкість полікристалічних зразків не дозволяє досягнути такої 

значної зміни електроопору і в повній мірі скористатися можливостями 

цього ефекту в Ni-Mn-In, тому перспективними можуть бути монокристали 

або добре текстуровані структури, які здатні витримувати високі механічні 

напруження без утворення тріщин.  

З рис. 5.4 очевидно, що мартенсит починає формуватись при температурі MS 

= 270 K без навантаження або, іншими словами, при нульовому критичному 

напруженні, в той час як при Tσ = 296 K критичне напруження потрібне для 

початку перетворення зростає до 16 MПa (рис. 5.5). Температурна 

залежність критичних напружень потрібних для початку МП добре 

апроксимується лінійною функцією. Загальну деформацію ε за рахунок МП 
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індукованого напруженнями можна оцінити, використовуючи формулу (5.2). 

Підставляючи 0.62 MПa/K як dσ/dT, 1.7 Дж/г [192] як ΔQ (ентальпію 

перетворення на одиницю маси), і 270 K як T0, отримуєм деформацію зразка, 

яка виникає при повному перетворенні: ε = 8%. Як видно з рис. 5.6, 

деформація перетворення отримана в експерименті (загальна деформація 

мінус деформація за рахунок пружної області) значно нижча за величину 

оцінену з рівняння Клаузіуса-Клапейрона. В зв’язку з цим потрібно 

врахувати, що зразок має полікристалічну мікроструктуру. При стисненні 

прикладене напруження сприяє формуванню тих мартенситних варіантів, 

які забезпечують скорочення зразка. При цьому зерна по-різному 

орієнтовані до напряму стиснення, а отже різна кількість мартенситних 

варіантів задіяна в різно орієнтованих зернах, що викликає зростання 

локальних напружень по границях зерен. В результаті, при досягненні 

певного критичного рівня деформації починається утворення тріщин. 

Залишкова деформація, що присутня після зняття зовнішнього напруження 

(рис. 5.7), обумовлена їх наявністю. 

Рис. 5.4-5.6 свідчать, що вимірювання електроопору дозволяють добре 

відслідковувати зростання об’ємної долі мартенситу, що відбувається при 

МП. Однак вимірювання електроопору не дає інформації про 

мікроструктурні зміни (залишковий мартенсит), що обумовлюють 

залишкову деформацію після розвантаження. Таким чином, для вивчення 

процесів, що відбуваються на рівні мікроструктури, потрібний in-situ 

моніторинг мікроструктурних змін, що відбуваються в процесі циклу 

навантаження-розвантаження.  

На рис. 5.9 зображена серія знімків отриманих за допомогою оптичного 

мікроскопу під час експерименту по стисненню зразка. Залишкова і 
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максимальна деформації в ході дослідження не перевищували відповідно 

0.25 % та 5 %. Перші мартенситні кристали, можна побачити при 

навантажені, що не перевищує 1.9%. Вимірювання електроопору вказують 

на те, що мартенситні кристали починають зароджуватись і рости по всьому 

об’єму, коли деформація досягає 3%. Це добре узгоджується з появою 

значної кількості пластин мартенситу на поверхні, як видно з оптичних 

мікрознімків на рис. 5.9 при 2.9%.  

Таким чином, оптичні спостереження МП також можуть бути хорошим 

індикатором об’ємних змін структури зразку, що супроводжують його. 

 

 

Рис. 5.9. Зміна поверхневого рельєфу у сплаві Ni45.4Mn40In14.6 в процесі 

стиснення зразка і наступного розвантаження при різних деформаціях.  
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Появу першої мікротріщини спостерігали при деформації 3.65 % (рис. 5.9). 

Як видно із відповідного знімка це сталося в області, де взаємодіяли, 

щонайменше два мартенситні варіанти, що і призвело до росту локальних 

напружень. 

Кількості і розмірів залишкових тріщин не достатньо для помітного впливу 

на електроопір, і тому після зняття зовнішніх напружень електроопір 

повертається практично до рівня, що був на початку вимірювання (рис. 5.5). 

З початку стиснення і до появи перших мартенситних кристалів, тобто до 

деформації 1,9% (перші мартенситні кристали на поверхні зразка (рис. 5.9), 

зразок демонструє пружний характер деформації. Значна пружна 

деформація при стисненні перед початком фазового перетворення є 

наслідком понижених пружних модулів в аустенітній фазі поблизу МП. Це 

явище, що носить назву передмартенситної нестабільності, є характерним 

для багатьох Ni-Mn сплавів. При подальшій деформації зразка (вище 3.5 %) 

починається формування значної кількості мартенситу, що і фіксується як 

різкий ріст електроопору. 

 

5.3  Зміна електричного опору при мартенситному перетворенні 

індукованому одновісним стисненням у сплавах системи Ni-Mn-In 

 

Дослідження метамагнітних сплавів Гейслера продемонстрували, що в 

доповнення до гігантського МКЕ і гігантського магнітоопору [193, 169] в 

цих сплавах спостерігається гігантський барокалоричний ефект [194]. В 

основі виникнення цих гігантських змін фізичних властивостей в сплавах 

Ni-Mn-X (X=In, Sn, Sb) лежить їх здатність змінювати характеристичні 

температури МП у відповідь на вплив зовнішніх параметрів таких як тиск, 
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магнітне поле і т.п. Більшість досліджень присвячених метамагнітним 

сплавам була сфокусована на їх калоричних властивостях, проте не менший 

інтерес можуть становити фізичні ефекти пов’язані зі зміною електричних 

та магнітних власивостей під час МП викликаного прикладенням 

механічних напружень. 

В попередньому підрозділі було показано, що у сплаві Ni45.4Mn40In14.6 має 

місце еласторезистивний ефект, що полягає в оборотній зміні електричного 

опору при одновісному стисненні зразка. Передумовою для достатньо 

високих значень оборотніх змін електроопору є значна різниця між 

електроопором мартенситної та аустенітної фаз. Так у Ni-Mn-In при МП 

електроопір збільшується більш ніж у два рази, проте через крихкість 

сплаву при стисненні вдалося реалізувати лише частину можливої зміни 

електроопору.   

Сплав системи Ni-Mn-In легований кобальтом за своїми властивостями 

досить близький до Ni-Mn-In, але при МП він показує ще більшу зміну 

електроопору [195] і тому потенційно в ньому може спостерігатись  

значний еласторезистивний ефект. Для вимірювань були вибрані два сплави 

з близькими складами Ni43Mn37.8In12.2Co7 та Ni43Mn37.65In12.35Co7 такі, що 

мають температури МП близькі до кімнатної, для того щоб механічні 

напруження прикладені при цій або ж трохи вищій температурі були 

достатні для ініціації МП і пов’язаного з ним ефекту надпружності. Сплав 

Ni43Mn37.8In12.2Co7 вивчався як у стані без попередньої термообробки, так і 

після відпалу при 1073 К на протязі 50 годин. Як видно з рис. 5.10, 

мартенситні температури сплаву Ni43Mn37.8In12.2Co7 зростають після відпалу, 

так що температура Af зростає з 310 до 328 К, а гістерезис перетворення Af – 

МS зменшується з ~30 до ~20 К. Це відбувається завдяки зростанню ступеня 
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когерентності аустеніту і мартенситу на поверхні їх розділу в ході 

структурного перетворення і, в данному випадку, досягається за рахунок 

зменшення густини дефектів гратки і зростанню ступеня її впорядкованості 

під час відпалу. МП супроводжується  значною  зміною  електроопору,  

так  що  електроопір  мартенситної  фази  сплаву  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Електроопір сплавів Ni43Mn37.8In12.2Co7 та Ni43Mn37.65In12.35Co7 в 

інтервалі температур МП. 

  

Ni43Mn37.65In12.35Co7 втричі, а у Ni43Mn37.8In12.2Co7 вчетверо перевищує свої 

значення в аустенітній фазі (рис. 5.10). Такий стрибок електроопору 

характерний для антиферомагнетиків, що демонструють метамагнітну 

поведінку. Як показав ряд робіт, при метамагнітному перетворенні у 

феромагнітну фазу, в них має місце ефект утворення надзонних 

енергетичних щілин на поверхні Фермі. Схожий ефект лежить і в основі 

поведінки електроопору при  мартенситному перетворенні у сплавах 

Ni-Mn-X (In, Sn, Sb) та їх системах. Так мартенситна фаза сплавів 

Ni-Mn-In-Co має дуже низьку намагніченість, яку пояснюють появою 
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антиферомагнітних кореляцій між частиною атомів Mn за рахунок їх 

зближення при прямому МП. У цьому випадку утворюється деяка 

періодичність у розміщені магнітних моментів відмінна від кристалічної. Це, 

в свою чергу, означає залучення інших базисних векторів оберненої гратки, 

а отже і появу інших границь зони Бріллюена.  
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Рис. 5.11. ДСК сплавів: а) Ni43Mn37.8In12.2Co7, б) Ni43Mn37.65In12.35Co7 без 

попередньої термообробки, в) Ni43Mn37.8In12.2Co7 після відпалу при 1023 К 

на протязі 50 годин. 

 

Внаслідок появи таких границь і виникають надзонні енергетичні щілини, 
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які, попадаючи на поверхню Фермі, приводять до значного зменшення 

кількості електронів провідності, а отже і до росту електроопору в 

мартенситній фазі. 

Для знаходження характеристичних температур МП було використано 

диференціальну скануючу калориметрію (рис. 5.11). Температури початку 

MS, AS та закінчення Mf, Af  прямого і оберненого перетворень становили 

для сплаву Ni43Mn37.8In12.2Co7 без термічної обробки: AS = 295 К, Af = 308 К, 

MS = 275 К, Mf = 259 К і після відпалу зросли: AS = 310 К, Af = 325 К, MS = 302 

К, Mf  = 286 К.  

Характеристичні температури сплаву Ni43Mn37.65In12.35Co7 дорівнювали AS = 

-265 К, Af = 282 К, MS = 241 К, Mf = 229 К. Для дослідження деформаційної 

поведінки і індукованої механічними напруженнями зміни електроопору 

полікристалічні зразки досліджуваних сплавів розмірами 2x2x4 мм3 були 

піддані одновісному стисненню. При збільшенні зовнішніх прикладених 

напружень леформація зразка проходить послідовно декілька етапів (рис. 

5.12, а). На першому з них зразок демонструє пружну поведінку. Проте до 

досягнення, в даному випадку, деформації 1 % механічне напруження слабо 

зростає з ростом деформації. Така поведінка, найбільш ймовірно, є 

артефактом, викликаним проковзуванням поверхні зразка, що межує з 

стискуючою поверхнею пуансонів і не є характеристикою досліджуваного 

матеріалу. При досягненні точки 2 (рис. 5.12,а), позначеної стрілкою, крива 

стає більш пологою, а на рис. 5.12, б з цієї точки починається ріст 

електроопору. На мікроструктурному знімку (рис. 5.13) в цій точці можна 

спостерігати появу перших мартенситних кристалів. Таким чином, 

напруження, що відповідає точці 2, можна вважати критичним напруженням 

σС початку МП в сплаві Ni43Mn37.8In12.2Co7. З рис.5.12, а видно, що σС ≈ 60 
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МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Діаграми: а) деформації сплаву Ni43Mn37.8In12.2Co7 та б) зміни 

його електроопору при стисненні на 10 % від початкової величини.  

Стрілки на рисунках вказують відповідні етапи деформації. 

 

При подальшому збільшенні навантаження зростає площа поверхні покрита 

пластинами мартенситу. Починаючи з напруження σ ≈ 85 МПа, електроопір 

починає стрімко збільшуватися, оскільки в об’ємі зразка йде процес 

утворення і росту мартенситу.  

В точках 3 і 4, як видно з відповідних знімків на рис.5.13, утворюються 

мартенситні варіанти різних кристалографічних орієнтацій. В першу чергу 

йде утворення мартенситу в зернах, які сприятливо орієнтовані по 

відношенню до напряму стиснення. Сприятливими є орієнтації таких 

мартенситних кристалів, фактор Шміда яких має набуває максимальних 

значень. Фактор Шміда дорівнює cosαcosβ, де α - кут між віссю зразка і 

перпендикуляром до площини габітуса, а β – кут між віссю зразка і 

напрямом стиснення. 
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Рис. 5.13. Етапи еволюції поверхні зразка сплаву Ni43Mn37.8In12.2Co7 при 

стисненні на 10%. Цифри показують етапи деформації (рис. 5.12), до яких 

відноситься конкретний мікрознімок. 

 

На рис. 5.13, 5.14 видно, як збільшується кількість мартенситних доменів з 

іншими орієнтаціями відмінними від найбільш сприятливих. Після 

1 
2 

3 

5 

4 



153 

 

досягнення максимальної деформації і послідуючого розвантаження 

мартенсит, що виник при стисненні, не зникає (рис. 5.14).  

Лише при нагріві до 400 К (етап 7) помітне зникнення більшості 

мартенситних пластин. Водночас деяка кількість мартенситної фази, так 

званий поверхневий мартенсит все ж залишається на поверхні зразка. Така 

поведінка може пояснюватися двома причинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14.  Поверхня Ni43Mn37.8In12.2Co7 після розвантаження стиснутого на 

10% зразка сплаву перед і після нагріву до 400 К. Цифри вказують 

відповідні етапи на рис. 5.12. 

 

По-перше, як слідує з рис. 5.11, а, температурний інтервал, в якому 

проводилось дослідження належить двохфазній області, в якій співіснують 

мартенсит і аустеніт. І дійсно, прикладення механічних напружень 

проводилось при кімнатній температурі. Після завершення МП для повної 

стабілізації аустенітної фази потрібний нагрів зразка до температури, що 

перевищує Af, яка, як було встановлено для невідпаленого Ni43Mn37.8In12.2Co7 

дорівнює 309 К. 

7 6 
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Після відповідного нагріву, як видно з рис. 5.14, мартенсит майже повністю 

зникає, за винятком поверхневого, а електроопір (рис. 5.12) майже повністю 

повертається до початкового значення. Друга можлива причина  значної 

остаточної деформації та електроопору, що має місце в точці 6, це поява 

мікротріщин. Одну з них можна бачити на мікрознімку, що відповідає точці 

3 (рис.5.13), в нижній лівій частині області спостереження, де вона 

з’являється в ході МП на поверхні зразка перпедикулярно до напрямку 

стиснення. При подальшому рості напруження ця мікротріщина 

розширюється. Після відновлюючого нагріву на мікрознімку видно, що 

деформація поверхні навколо тріщини повністю зникла. Очевидно це 

сталося в процесі перебудови гратки внаслідок оберненого МП.  

В ході експерименту електричний опір зразка завдяки викликаному 

зовнішніми механічними напруженнями МП зростає на ~ 250 %. В 

подальшому, після розвантаження і нагріву до 400 К, електроопір практично 

повертається до значення, що було перед стисненням. Таким чином, завдяки 

оберненому МП в процесі нагріву вдалося майже повністю відновити 

електроопір після більш ніж трьохкратного зростання, що відбулося при 

навантаженні зразка.  

Для того, щоб після зняття механічних напружень зразок залишався в 

однофазній області, що відповідає аустеніту, дослідження було проведено на 

сплаві Ni43Mn37.65In12.35Co7, в якому Af = 282 К, тобто нижче кімнатної 

температури, при якій стискувався зразок. В цьому випадку одновісне 

стиснення проводилося до 6 і 7 % відносної деформації, і, як слідує з рис. 

5.15, а, залишкова деформація у першому випадку не перевищує 2.5 %. Як і 

в зразку Ni43Mn37.8In12.2Co7 (рис. 5.12, а), початковий етап нагрузки 

описується лінійною залежністю напруження від деформації. При стисненні 
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до 3.5 % спостерігається різкий ріст напруження, який на кінці цього 

інтервалу змінюється більш пологою ділянкою кривої σ(ε). Така зміна 

характерна для початку ініційованого механічними напруженнями МП.  
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Рис. 5.15. Діаграми: а) деформації сплаву Ni43Mn37.65In12.35Co7 та зміни його 

електроопору при стисненні на б) 6 % і в) 7% від початкової величини. 

 

Критичне напруження початку перетворення σС≈ 140 МПа значно вище за 

σС  для зразка сплаву Ni43Mn37.8In12.2Co7.. Це може пояснюватися нижчою 

температурою початку мартенситного перетворення MS = 241 К сплаву 

Ni43Mn37.65In12.35Co7, що потребує при одинакових температурах стиснення 
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вищих напружень для початку перетворення. Величина σС співпадає з σ (рис. 

5.15, б), при якій починається зростання електроопору, що підтверджує те 

що електроопір є чутливим індикатором структурних змін, що 

супроводжують МП. Зміна електроопору при стисненні на 6 % дорівнює 

50 % від початкового значення, а при 7 % досягає 100 % тобто зростає 

двоєкратно.  

Як видно з рис. 5.15, після зняття механічного навантаження ступінь 

відновлення як довжини, так і електроопору зразка сплаву 

Ni43Mn37.65In12.35Co7 перевищує аналогічні показники для сплаву 

Ni43Mn37.8In12.2Co7, що пов’язано перш за все з різним ступенем деформації. 

При розвантаженні після 6 % деформації  електроопір майже відновлює 

своє значення до початкової величини (R вище початкового значення R0 

лише на ~ 10%) (рис. 5.15, б), а отже як і в сплаві системи Ni-Mn-In, що 

розглядався в попередньому підрозділі в Ni43Mn37.65In12.35Co7 спостерігається 

еласторезистивний ефект.  

Після деформації 7 % зразок відновлює електроопір лише частково. Але 

нагрів до 400 К і в цьому випадку приводить до повернення R (рис. 5.15, в) 

до значень, які були перед початком деформації. Рис. 5.16 показує, які 

мікроструктурні зміни відбуваються на поверхні зразка внаслідок стиснення 

і наступного відновлюючого нагріву.  

На рис. 5.16, а і б показано одну і ту ж область поверхні зразка, що включає 

тріщину, що з’явилась в ході деформації. Оскільки в сплаві 

Ni43Mn37.65In12.35Co7, як було вже згадано вище, область існування 

низькотемпературної фази (мартенситу) знаходиться нижче кімнатної 

температури, при якій проводився експеримент, то мартенсит, що як видно з 

рис. 5.16, а залишився після розвантаження, є мартенситом деформації. Цей 
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мартенсит з’являється в ході деформації зразка, внаслідок появи 

мікротріщин на межі між зернами з різними орієнтаціями гратки по 

відношенню до зовнішніх напружень через різну ступінь деформації цих 

зерен. 

Навіть після закінчення деформації зразка поблизу мікротріщин існують 

внутрішні (залишкові) напруження, які є джерелом мартенситу деформації. 

При нагріві до 400 К (рис. 5.16, б) мартенсит деформації попадає в 

температурну область нестабільності, завдяки чому переважна його 

кількість зникає, а суміжна поверхня зразка відновлює свою форму і 

тріщина, яку видно на рис. 5.16, а, закривається (рис. 5.16, б). Відновлення 

форми на поверхні зразка є наслідком орієнтаційного співвідношення між 

кристалами мартенситу і аустенітною матрицею або, іншими словами, 

ефекту пам’яті форми. В процесі нагріву відбувається відновлення 

електроопору до рівня, що був до початку навантаження. Враховуючи, що 

відновлюючий нагрів не може призвести до зменшення густини 

мікротріщин в зразку, можна припустити, що саме мартенсит деформації, а 

не поява мікротріщин є джерелом залишкового електроопору в сплавах 

Ni-Mn-In-Co. Таким чином, як слідує з проведеного над зразком сплаву 

Ni43Mn37.65In12.35Co7 дослідження значна частина (50%) від зміни 

електроопору при стисненні зразка до 7 % викликана мартенситом 

деформації, що виникає навколо тріщин внаслідок пластичної деформації 

зразка в цій області. Цей мартенсит не зникає повністю після розвантаження, 

але після нагріву його об’ємна доля значно знижується.  

З проведених више досліджень також слідує, що для практичної 

імплементації Ni-Mn-In-Co важливо зменшити крихкість сплаву, щоб 

запобігти появі тріщин і незворотній зміні довжини і електроопору сплаву в 
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процесі його деформації. Цього можна досягти шляхом зменшення модуля 

Юнга та інших пружних модулів за допомогою термообробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.16. Мікрознімки поверхні зразка сплаву Ni43Mn37.65In12.35Co7: а) після 

стиснення до 7 % і послідуючого розвантаження, в тій самій області б) після 

відновлюючого нагріву до 400 К, в) після розвантаження в області, де не 

спостерігались мікротріщини. 

 

a 
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З цією метою було проведено відпал сплаву Ni43Mn37.8In12.2Co7  при 

температурі  1023 К  на протязі 50 годин. Рис. 5.17 показує, як змінились 

деформаційна поведінка сплаву і залежність електроопору від зовнішнього 

напруження.  
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Рис. 5.17. Діаграми: а) деформації сплаву Ni43Mn37.8In12.2Co7 відпаленого 

при температурі 1023 К на протязі 50 годин та б) зміна його електропору 

при стисненні на 6 % від початкової величини. 
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По-перше, слід зазначити, що у порівнянні з невідпаленим зразком (рис. 

5.12, а) замість очікуваного зменшення критичного напруження σС 

спостерігається його зростання з 60 до 100 МПа. По-друге, хоча незворотня 

зміна (ріст) електроопору після розвантаження і знизилась з 230 до 30 %, 

однак це відбулося за рахунок зниження максимальної деформації зразка з 

10 до 6 %. В ході деформаційного циклу, що включав в себе стиснення, 

розгрузку і відновлюючий нагрів до 400 К зразок зазнавав змін у 

електроопорі, що становили 80 % від початкової величини (рис. 5.17, б). 

Потрібно вказати, що випробовування проводилось при температурі Т = 330 

К, для того щоб зразок після розвантаження перебував вище Af = 325 К, 

тобто у температурному інтервалі, де стабільною є лише аустенітна фаза. 

Причиною, яка не дозволила досягнути зниження критичного напруження 

після термообробки, а отже і повного відновлення електроопору зразка 

після розвантаження є, ймовірно, недостатньо висока температура відпалу, а 

також деяка композиційна неоднорідність сплаву. Тому в подальшій роботі 

для подолання вищевказаних проблем необхідно проводити гомогенізуючий 

відпал при більш високих температурах.  

 

5.4 Вплив одновісного стиснення на мартенситне перетворення в Ni49.9 

Mn37.03 Sb12.3 Fe0.77 

 

Механічні напруження, як і магнітне поле, є зовнішніми стимулами, які 

можна об’єднувати для більш ефективного магнітного охолодження. Як і у 

випадку з сплавами Ni-Mn-In та Ni-Mn-In-Co одновісне стискуюче 

навантаження було прикладене до сплаву Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 з метою 

вивчити можливість реалізації в ньому ефекту надпружності. Одночасно з 
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реєстрацією кривої напруження-деформація вимірювався електричний опір. 

Експеримент проводився при кімнатній температурі, що була трохи нижче 

температури Af цього сплаву (рис. 4.8).  

Як видно з рис. 5.18, а, індуковане напругами перетворення починало 

відбуватись, коли деформація зразка досягала 4 %. Критичне напруження, 

при якому мала місце ця деформація, дорівнювало 110 MПa. В процесі 

стиснення зразка і росту мартенситу деформація росла практично без 

збільшення механічних напружень, що на діаграмі відобразилось 

платоподібною ділянкою. Після розвантаження залишкова деформація 

становила 2.5 %.  

На залежності електроопору від механічного напруження від початку 

навантаження і аж до 110 МПа ніяких змін не фіксується (Рис. 5.18, б). При 

σС = 110 МПа відбувається різке зростання електроопору, що вказує на 

початок струтурних змін у зразку.  Після закінчення тесту опір зразка 

виявився вищим ніж був на початку стиснення, що є наслідком 

незворотнього характеру структурних змін. Хоча електроопір ймовірно 

може повертатись при розвантаженні до свого початкового значення при 

вдалому виборі температури експерименту, олнак його зміна при 

індукованому зовнішніми напруженнями мартенситному перетворенні є 

невеликою порівняно зі зміною в сплаві Ni45.4Mn40In14.6 (підрозділ 5.2), якщо 

мова йде про застосування матеріалу як сенсора механічних напружень 

(деформацій). Для уникнення руйнування зразка максимальна деформація 

обмежувалась 5 % в процесі досліджень. Тим не менше, як можна бачити на 

оптичних мікрознімках (рис. 5.19) отриманих в процесі одновісного 

стиснення, на поверхні зразка присутні тріщини. Вони є результатом 

значних локальних напружень, що виникають на границях зерен під час 
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стиснення. Перші ознаки розвитку МП можна спостерігати, коли відносна 

деформація досягає ~ 2.5 %. 

0 1 2 3 4 5

0

50

100

150

Н
ап

р
у
ж

ен
н

я
 (

М
П

а)

Відносна деформація (%)

a

 

0 50 100 150
600

620

640

660

680

700

Напруження (МПа)

Е
л
ек

тр
о
о
п

ір
 

R
/R

0
 (

 %
)

б

 

Рис. 5.18. Деформаційна поведінка сплаву Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 викликана 

стисненням при кімнатній температурі: a) діаграма напруження-деформація, 

b) залежність електроопору від напруження в ході навантаження зразка до 

деформацій, що не перевищують 5 %. 

 

Подальше навантаження приводить до формування більшої кількості 
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мартенситнх пластин, які не зникають навіть після розвантаження зразка. 

Залишковий мартенсит, що спостерігається після завершення 

випробовування (рис. 5.19), вказує на те що обернене МП, що супроводжує 

зниження навантаження є неповним. 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 5.19. Зміна поверхневого рельєфу зразка Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 в 

процесі стиснення при різних значеннях деформації і після розгрузки.  

 

Це відбувається тому, що температура вимірювань (кімнатна температура) 

попадає в температурний інтервал, в якому у Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77 

співіснують дві фази. Крім того, незворотній характер зміни електроопору і 

залишковий мартенсит також є наслідком утворення тріщин.   

0 % 2.4%  

3.8%  
після тесту 
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Відповідно до рис. 5.18, критичне напруження МП, σc, при кімнатній 

температурі (294 K) становить 110 МПа. Звідси випливає, що за умови 

лінійної апроксимації залежності, коефіцієнт, з яким критичне напруження 

початку ініційованого стисненням МП залежить від температури dσc/dT = 12 

МПа/K. Для порівняння: це значно перевищує аналогічний коефіцієнт, що 

спостерігається в полікристалічному Ni-Mn-In (0.62MПа/K) [188] чи в 

монокристалі Ni-Mn-In-Co (3.6 МПа/K) [71]. Відомо, що передмартенситні 

явища у аустеніті, включаючи пом’якшення пружних модулів, 

спостерігаються в о.ц.к фазі інтерметалічних сплавів з МП [196]. Вищий 

рівень критичних напружень може мати місце через менше пом’якшення 

гратки в Ni-Mn-Sb-Fe.  

Значні критичні напруження є недоліком для імплементації матеріалу в 

сенсорах, особливо якщо матеріал крихкий. Для зниження критичних 

напружень може застосовуватись як термічна обробка так і пошук 

оптимального для цієї задачі складу сплаву. 

   

Висновки до розділу 5 

 

Результати отримані при дослідженні деформаційної поведінки 

метамагнітних сплавів можна підсумувати  наступним чином: 

1) За допомогою визначення температурної залежності електроопору при 

різних гідростатичних навантаженнях було встановлено, що при МП і ММП 

зміна питомого об’єму сплаву Ni54Mn24Ga22 становить, відповідно, 0.082 % 

та 0.024%, причому ширина гістерезису Мп суттєво не впливає на величину 

ефекту. 

2) МП в сплаві Ni45.4Mn40In14.6 та у сплавах системи Ni-Mn-In, легованих 
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кобальтом з вищим критичним напруженням початку перетворення, 

супроводжується значним ростом електроопору, відповідно, більш ніж у два 

та більш ніж в чотири рази. Таким чином, вимірювання електроопору є 

чутливим інструментом для вивчення як ініційованих зміною температури, 

так і викликаних зовнішніми механічними напруженнями мартенситних 

перетворень в цих системех. 

3) Сплав Ni45.4Mn40In14.6 з температурою початку МП MS ≈ 270 K 

продемонстрував надпружність при стисненні до 6 % при кімнатній 

температурі. 

4) Значний еласторезистивний ефект в сплавах системи Ni-Mn-In (ріст 

електроопору на ~40-50 % при стисненні і повне або майже повне 

відновлення до переддеформаційних значень при розгрузці) дозволяє 

розглядати їх як матеріали перспективні для використання у сенсорах, що 

реагують на механічне навантаження.  

5) Після значної (7-10%) деформації, що супроводжується зростанням 

електроопору в 2-3.5 рази за рахунок ініційованого зовнішнім напруженням 

МП, сплави системи Ni-Mn-In леговані Сo демонструють повне відновлення 

електроопору після розвантаження і нагріву вище точки оберненого МП 

завдяки зникненню мартенситу деформації, що утворився в областях зразка 

з підвищеним рівнем напружень при стисненні.  

6) Тріщини малого розміру виникали в полікристалічних зразках  сплавів 

системи Ni-Mn-In  при навантаженні завдяки росту локальних напруг на 

межах зерен внаслідок їх різної орієнтації по відношенню до осі 

прикладання механічного напруження. Щоб запобігти утворенню тріщин і 

руйнуванню зразка на початкових етапах деформації потрібно 

використовувати сильнотекстурований сплав або ж монокристал. 
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7) В процесі відновлюючого нагріву, що супроводжувався оберненим МП, 

одночасно зі зникненням мартенситу деформації відбувалося зникнення 

деформації поверхні поблизу тріщин, що є свідченням ефекту памяті форми 

в досліджуваних сплавах. 
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РОЗДІЛ 6 

МАГНІТНІ СТАНИ ТА МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ В 

НАНОГРАНУЛЯРНИХ Cu-Mn-Al СПЛАВАХ 

 

Існує два головних типи структур, що демонструють спін-залежне розсіяння 

– це багатошарові структури і НС. З практичної точки зору більш 

перспективним є впровадження багатошарових структур, оскільки в них 

можна значно точніше і простіше задавати потрібну комбінацію 

властивостей і контролювати магнітні і структурні параметри. Що 

стосується нанорозмірних гранульованих систем, зокрема ансамблів ФН в 

немагнітній або антиферомагнітній матриці, то вони менш цікаві з 

прикладної точки зору, але становлять інтерес для фундаментальної науки. 

Магнітні моменти таких наночастинок, що часто називають «суперспінами», 

є центрами розсіяння для напрямленого руху електронів. Магнітне поле 

впливає на напрям «суперспінів» зменшуючи розсіяння електронів і, 

відповідно, електроопір матеріалу. Це явище, що носить назву гігантського 

магнітоопору, як і інші магнітні і транспортні властивості НС залежить від 

ряду параметрів, якими характеризують наночастинки, а саме їх магнітного 

моменту, розміру та концентрації.  

Феромагнітні наночастинки можуть поєднуватись між собою за допомогою 

диполярної, прямої і непрямої РККІ обмінних взаємодій [197]. Внаслідок 

таких взаємодій формуються різні колективні стани феромагнітних 

частинок. Спостереження і аналіз цих станів допомагає встановити 

механізми магнітного впорядкування в гранулярних системах і розробити 

загальну теорію їх магнітних і транспортних властивостей. Одним із шляхів 
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вирішеня цієї задачі є вивчення  МС в одній з систем, модифікуючи 

колективну поведінку наночастинок зміною хімічного складу і/або 

термообробкою.  

 

6.1  Магнітні стани у системі феромагнітних частинок у Cu-Mn-Al 

фольгах 

6.1.1 Порівняльний аналіз структурних та магнітних характеристик 

сплавів Cu71.6Mn5Al23.4, Cu67Mn7Al26, Cu62.4Mn12.7Al24.9 

 

Оскільки головні області застосування явища гігантського магнітоопору – 

це системи запису і зчитування інформації, то дослідження доцільно 

проводити на матеріалах у формі плівок чи фольг (стрічок). Сплави 

Cu-Mn-Al трьох різних складів були виготовлені спінінгуванням з розплаву: 

M5 (Cu71.6Mn5Al23.4), M7 (Cu67Mn7Al26) [198] та M13 (Cu62.4Mn12.7Al24.9) [190]. 

Товщина фольг після виготовлення була 100 μm. Відпал стрічок проводився 

при різних температурах від 423 К до 498 К і тривалістю від 1 до 36 годин. 

Композиції сплавів були підібрані так, щоб усі вони мали різний вміст 

марганцю. Атоми Mn відіграють значну роль в Cu-Mn-Al сплавах, оскільки 

на них локалізований магнітний момент, що забезпечує феромагнетизм 

сплаву Cu2MnAl. Змінюючи вміст Mn, можна керувати магнітними і 

транспортними властивостями розпадного сплаву Cu-Mn-Al.  

Спінінгування з розчину – це процес, в ході якого розплавлений сплав 

піддається дуже швидкому охолодженню як і при загартуванні. Це сприяє 

формуванню метастабільного стану, тобто матриці і виділених частинок.   

При невисоких значеннях Mn, розпад вздовж композиційної лінії Cu3Al - 

Cu2MnAl означає формування наночастинок Cu2MnAl в матриці Cu3Al. 
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Рентгенівська дифракція не здатна зафіксувати присутність виділених з 

розчину частинок, якщо вони є досить малими (не більше декількох 

нанометрів). Проте відпал сприяє виділенню і росту частинок, і тому після 

відповідної термообробки рентгенівська дифракція може виявити їх 

присутність у сплаві.  Фольги M5 та M7 перед рентгенівським 

дослідженням були попередньо відпалені при температурі 473 K на протязі 

2 та 12 годин, відповідно.  

Відомо [199], що когерентні наночастинки Cu2MnAl, що виділилися, 

формують особливу квазігратку з мінімальною відстанню вздовж напрямів 

<100>. На рис. 6.1, показані дифрактограми зразків M5 (рис. 6.1, a) і M7 

(рис. 6.1, б) поблизу рефлексу (400), що належить фазі DO3. Розглянем 

більш детально характер дифузного розсіяння представленого на рис.6.1, б.  

В рамках наближення кінематичної теорії розсіяння розподіл інтенсивності 

дифузного розсіяння можна записати як  

Id = N2 |C( k )|2(f ( )qA k )2                   (6.1) 

де N – число атомів в кристалі, f – усереднений атомний фактор розсіяння, 

( )C k – Фур’є-функція розподілу концентрацій C( r ), 2 nq k G   - вектор 

дифракції, nH - вектор оберненої гратки, ( )A k - амплітуди хвиль статичного 

зміщення з вектором k . Формула (6.1) застосовується лише тоді, коли 

зміщення атомів достатньо малі. Частинки фази Cu2MnAl мають 

кристалічну гратку ізоморфну до гратки матриці і відрізняються від неї 

концентрацією і константою гратки. Для ізотропного середовища 

2( ) ~ /A k k k і інтенсивність дифузного розсіяння можна виразити як 

2 2 4( ) | ( ) | /dI kq C k k                        (6.2) 
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Рис. 6.1. Рентгенодифракційний знімок (CuKα випромінювання) сплавів а) 

Cu71.6Mn5Al23.4, б) Cu67Mn7Al26 поблизу (400) - одного з головних рефлексів 

кристалічної фази DO3. Δθ1 – кутова відстань між сателітами, Δθ2 – кутова 

ширина максимуму інтенсивності (400) з сателітами. 

 

У відповідності з (6.2) інтенсивність дифузного розсіяння зростає 
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пропорційно до 1/k2 при наближенні до точки оберненої гратки (k→0), 

причому інтенсивнсть найбільш зростає вздовж напрямків k , що 

співпадають з q . Тобто інтенсивність дифузного розсіяння внаслідок 

статичних зміщень атомів має зростати при наближенні до (400). На відміну 

від рис. 6.1, a, рис.6.1, б демонструє, що поблизу максимуму (400) ріст 

інтенсивності дифузного розсіяння переходить у її падіння. Це створює 

специфічну картину, у якій центральний пік оточений двома меншими 

сателітами, що знаходяться на рівних кутових відстанях від нього. Така 

картина є характерною для мікроструктури зразка, що поєднує в собі 

матрицю і включення, що знаходяться в скорельованих позиціях і 

створюють статичні зміщення в матриці. В твердих розчинах, що 

розпадаються, включення означають частинки, а отже це доводить, що в 

сплаві M7 утворюється гранулярна система. Що стосується зразка M5 то на 

дифракційній картині отриманій при його дослідженні не спостерігається 

ознак дифузних максимумів поблизу відбиття (400), що очевидно викликано 

дуже малим розміром виділених з розчину частинок.  Можна розглянути 

дещо спрощену картину, не враховуючи різницю у факторах розсіяння між 

атомами Mn і Al. (рис. 6.2). В цьому випадку період гратки зменшиться у 

два рази і доцільно розглянути рефлекс (200) від гратки типу B2.  Позиція 

кожного дифузного максимуму в оберненій гратці буде описуватись km = 

±2π/L, де L – середня відстань між частинками вздовж хвильового вектора, 

що з’єднує даний вузол з точкою (000) оберненої гратки. З діаграми 

зображеної на рис. 6.2 випливає, що 

 | 2 2 / | / 2 ( )200m Bk G sin       2                 (6.3) 

де θB є кутом Брегівської дифракції, λ- довжиною хвилі рентгенівського 
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випромінювання, Δθ –кутовою відстанню між головним рефлексом і 

сателітом. 

 

 

 

Рис. 6.2. Конструкція Евальда, що показує дифузне розсіяння навколо 

рефлекса (200). Заповнені круги показують вузли оберненої гратки, 

незаповнені круги – місця, де знаходяться сателіти.   

 

Оскільки cos Δθ ≈ 1, sin Δθ ≈ Δθ, G200 = 1/d200 то з (6.3) отримуємо  

L = λ/(2ΔθcosθB)                         (6.4) 

Відомо, що розмір частинки d, вздовж певного напрямку у кристалі 

обернено пропорційний ширині вузла оберненої гратки в у тому ж напрямі 

взятої разом з дифузними піками, тобто ΔG200=1/d=Δ(2sinθB/λ)= 2Δθ0cosθB/λ. 

У цьому випадку Δθ0 –півширини піку (200) разом з дифузними 

максимумами. Враховуючи, що на рис.6.1, б приводиться залежність від 2θ, 

отримаєм Δθ1=4Δθ і Δθ2=4Δθ0. В підсумку маємо: 
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L = 2λ/Δθ1cosθ                             (6.5)   

d = 2λ/Δθ2cosθ                             (6.6) 

Підставляючи відповідні величини взяті з рис. 6.1, б в (6.5) і (6.6) отримуєм 

середній розмір частинок, що виділилися у сплаві М7 і середню відстань 

між їх центрами у напрямку [100], відповідно, 7±1 нм тa 14±1 nm. Оскільки 

в кубічному кристалі напрямки вздовж ребер куба еквівалентні, то можна 

припустити, що і в інших еквівалентних напрямках <100> періодичність в 

розміщені частинок приблизно та ж. Враховуючи це, легко оцінити 

концентрацію N та об’ємну долю p частинок фази Cu2MnAl : N~ 3.7×1017, p 

~0.075. Така кількість фази Cu2MnAl, що виділилася з пересиченого 

твердого розчину після 12 годин відпалу є значно меншою за її максимальну 

величину 0.18, що випливає з фазової діаграми для Cu67Mn7Al26 (рис. 1.13). 

Очевидно, що занижена величина об’ємної долі фази Cu2MnAl свідчить про 

неточність оцінки параметрів твердого розчину за допомогою 

рентгенівської дифрактограми. В основному, це може стосуватися 

обчислення середнього розміру частинки. Похибки можуть бути внесені як 

через неточності в оцінці Δθ2, так і через те що ширина дифракційного піку 

залежить не лише від розмірів включень, а також і від присутності 

мікродеформацій, знаходження частинок на границях зерен, дефектів 

кристалічної гратки, інструментального фактору. Всі вони приводять до 

уширення дифракційного максимуму, а отже занижують реальний розмір 

частинки. 

Тому для аналізу параметрів твердого гранульованого розчину Cu3Al - 

Cu2MnAl та встановлення типів взаємодій між частинками і магнітного 

порядку, присутніх у ньому, доцільно провести вимірювання намагніченості 

сплавів. Існує два основних стани в системі ФН в немагнітній матриці – 
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суперпарамагнітний і суперферомагнітний. Поява суперферомагнетизму 

пояснюється взаємодією між наночастинками, що приводить до кореляції їх 

магнітних моментів. Головним критерієм за яким визначають 

суперпарамагнетизм наночастинок – це відсутність остаточної 

намагніченості на кривій намагнічування і нульова коерцитивна сила.  Як 

видно з рис. 6.3, коерцитивна сила подрібнених стрічок сплавів Cu67Mn7Al26 

та Cu62.4Mn12.7Al24.9 досліджуваних при кімнатній температурі дорівнює 

нулю. Це означає, що при цій температурі в системі частинок реалізується 

суперпарамагнітний стан. Відомо, що феромагнітні наночастинки розміром 

менше 20 нм можна описувати як однодоменні. Система таких частинок в 

суперпарамагнітному режимі описується формулою Ланжевена 

M/MS=coth(µH/kBT)–kBT/µH                  (6.7) 

де MS – це намагніченість насичення, µ - магнітний момент частинки, kB – 

константа Больцмана. 
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Рис. 6.3. Ізотерми намагніченності невідпаленого сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9  

та невідпаленого та відпаленого при 473 К сплавів Cu67Mn7Al26 при 



175 

 

кімнатній температурі. Точки відповідають експериментальним даним, а 

лінії є апроксимацією експериментальних даних за допомогою функції 

Ланжевена. 

 

Апроксимація даних M(H) з рис. 6.3 функцією Ланжевена (6.7) дає величину 

середнього магнітного моменту частинок µ у 350 магнетонів Бора (MB) для 

невідпаленої М7, 6000 MB для відпаленої фольги М7 і 950 MB для 

невідпаленої фольги М13. У відповідності з [200] атомний магнітний 

момент, що припадає на один атом Mn у сплаві Cu2MnAl дорівнює 3 MB, в 

той час як елементарна гратка, що має розміри 0.59×0.59×0.59 нм3, вміщує 

чотири таких атоми. Виходячи з цих даних, легко оцінити середній розмір 

частинок включення. Так для невідпалених зразків сплавів М7 і М13 

середній діаметр дорівнює, відповідно, 2.2±0.5  і 3.2±0.5 нм, а для 

відпаленого зразка М7: 5.5±0.5 нм. Використовуючи приблизну величину 

намагніченості насичення (рис. 6.3) і розраховані вище середні магнітні 

моменти частинок, було визначено, що їх концентрація в невідпалених 

сплавах М7 і М13 становить 1.5×1019 см-3, яка за умови рівномірного їх 

розподілу по напрямах дозволяє встановити відстань між центрами 

частинок L = 4 нм. Для відпаленого М7 аналогічні розрахунки дають N = 

2.4×1018 та L = 7.5 нм. 

Виходячи з концентрації та розміру наночастинок Cu2MnAl можна отримати 

їх об’ємну долю p у сплавах: для невідпаленого М7 p=0.08, для відпаленого 

на протязі 6 годин при 200 0С p = 0.2, а для невідпаленого М13 p = 0.25. 

Хімічний склад сплавів, що вивчалися в цій роботі належить композиційній 

лінії Cu3-xMnxAl з x = 0.28 для Cu67Mn7Al26 (М7) і x = 0.5 для 

Cu62.4Mn12.7Al24.9 (М13), а отже згідно з фазовою даграмою (рис. 1.13) у 
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сплаві  М7 після старіння p може сягати 0.18, а у сплаві М13 - 0.45. 

Отримані вище значення p свідчать про те, що у невідпалених сплавах М7 і 

М13 процес виділення наночастинок з пересиченого твердого розчину ще 

не завершений. В той же час, вміст ФН фази Cu2MnAl у відпаленому М7 

близький до максимального, що свідчить про завершення в ньому розпаду 

пересиченого твердого розчину при старінні (473 К, 6 годин). Потрібно 

зазначити, що вищий порівняно з М7 вміст феромагнітної фази у М13 

вказує на можливість посилення в цьому сплаві магнітної взаємодії між 

частинками, що, очевидно, буде прослідковуватися через магнітні 

властивості цього сплаву. 
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Рис. 6.4. Температурна залежність намагніченості невідпаленого сплаву 

Cu71.6Mn5Al23.4 в полі 50 Е виміряна в режимах ОНП і ОП. 

 

Вимірювання намагніченості сплаву в режимах ОНП і ОП є важливим 
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інструментом дослідження, оскільки воно дозволяє визначити температуру 

магнітного впорядкування в системі з дальнім магнітним порядком або ж 

температуру блокування («замерзання») у системах з нижчим рівнем 

магнітного впорядкування. При нагріві намагніченість фольги М5 (рис. 6.4) 

характеризується різким зростанням, а при охолодженні падінням поблизу 

температури 250 K. Ця особливість є наслідком МП, що проходить в сплаві, 

зокрема в матриці Cu3Al. МП генерує пружні напруги у феромагнітних 

частинках і, таким чином, змінює намагніченість включень. Проте в сплаві  

М7 (рис. 6.5), як і в інших сплавах системи Cu-Mn-Al з більш високим 

вмістом Mn, МП не відбувається.  
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Рис. 6.5. Температурна залежність намагніченості невідпаленого та 

відпаленого при 473 К сплаву Cu67Mn7Al26 (М7) в полі 50 Е виміряна в 

режимах ОНП і ОП.  

 

На кривих ОНП (рис. 6.4, 6.5) при низьких температурах (~40-50 K) 

спостерігається пік, більш гострий у випадку М5. При ще нижчих 
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температурах намагніченість прямує до нуля. Як вказувалося раніше (рис. 

6.3), коерцитивна сила сплавів М7 близька до нуля, що означає 

суперпарамагнітний стан при кімнатній температурі. Враховуючи повільне 

зближення гілок ОНП і ОП при нагріві, можна припустити, що така 

поведінка обумовлена ослабленням диполь-дипольної взаємодії, яка є 

пропорційною величині магнітних моментів частинок, що також знижується 

при рості температури.  

Рис. 6.5 демонструє, що криві ОНП і ОП для невідпаленої фольги сплаву 

М7 розщіплюються при зниженні температури поблизу 70 K, що свідчить 

про блокування магнітних моментів частинок нижче цієї температури. Хоча 

намагніченість при температурі T = 60 K досягає максимуму, проте ця 

температура не є справжньою температурою блокування TB, оскільки TB 

залежить від розміру частинок, а в розчині, що розпався існує розподіл 

включень фази Cu2MnAl по розміру. У випадку такого розподілу потрібно 

розглядати середню колективну температуру блокування, яка визначається 

як температура максимуму d(MFC-MZFC)/dT [201]. MZFC і MFC у цьому виразі 

означають, відповідно, намагніченості в режимах ОНП і ОП. Обчислення 

d(MFC-MZFC)/dT з експериментальних даних (рис. 6.5) дало температуру TB ~ 

38 K для невідпаленої стрічки М7  і TB ~ 17 К для стрічки М5 (Рис. 6.4). 

Для відпаленої стрічки М7 важко визначити Tb, оскільки обидві криві ОНП і 

ОП повільно сходяться при нагріві, зливаючись вище кімнатної температури 

(рис. 6.5). 

Блокування в системі частинок може бути викликане двома причинами: 

індивідуальним блокуванням магнітних моментів наночастинок через 

магнітну анізотропію і появою взаємодії між частинками. У першому 

випадку, температуру блокування однодоменної частинки можна виразити 
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як: 

     TB=KV/25kB                         (6.8) 

де K – константа магнітної анізотропії Cu2MnAl, а V – середній об’єм 

частинки [202]. Підстановка відповідних числових значень об’єму і 

константи K = 103 ерг/см3 [203] у вираз (6.8) дає в результаті температуру 

блокування TB меншу за 1 K. Тому, очевидно, що причина блокування 

магнітних моментів частинок полягає у кореляції, що  виникає між ними 

[204]. Завдяки значному магнітному моменту частинок або, як його 

називають, суперспіну, нижче температури максимуму намагніченості на 

кривій ОНП за рахунок  міжчастинкової взаємодії відбувається 

«заморожування» суперспінів або, іншим словами, виникає МС подібний до 

спінового скла. 

Температурна поведінка намагніченості сплаву М13 відрізняється від інших 

сплавів, що розглядаються в цій роботі. Характер зміни намагніченості 

представлений на рис. 6.6 є типовим для звичайного феромагнетика, 

особливо в температурному інтервалі 75-170 K, що найбільш ймовірно 

викликано подібним до феромагнітного типом зв’язку між частинками. Як і 

у випадку сплавів М5 та М7, криві намагніченості ОНП і ОП сплаву М13 

також розщеплюються нижче температури 50 K (рис. 6.6), але на відміну від 

М5 і М7, намагніченість М13 при зростанні температури зберігає майже 

постійне значення вище точки розщеплення і лише вище температури 170 К 

починає знижуватися. Як видно з рис. 6.6 і підтверджується результатами 

інтерполяції даних функцією Ланжевена (рис. 6.3) фольга сплаву М13 вище 

температури 200 К знаходиться у суперпарамагнітному стані. Падіння 

намагніченості при ОНП нижче платоподібної ділянки при низьких 

температурах (рис. 6.6) є характерним для зворотнього спінового скла.  
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Рис. 6.6. Температурна залежність намагніченості невідпаленого сплаву 

Cu62.4Mn12.7Al24.9 (М13) в полі 50 Е виміряна в режимах ОНП і ОП. 

 

Якщо припустити пряму обмінну взаємодію між частинками в інтервалі 

температур вище точки розщеплення, де намагніченість фольги постійна, то 

поведінка по типу зворотнього спінового скла при охолодженні нижче цієї 

точки означає фрустрацію обмінної взаємодії і домінування 

диполь-дипольної взаємодії. І дійсно, при охолодженні магнітні моменти 

частинок ростуть, підсилюючи, таким чином, диполь-дипольну взаємодію, в 

той час як обмінна взаємодія слабо залежить від температури. При певній 

температурі (приблизно 75 K на рис. 6.6), диполь-дипольна взаємодія 

починає відігравати провідну роль у встановленні магнітного порядку і при 

нижчих температурах у системі частинок встановлюється магнітне 

впорядкування по типу спінового скла. У відповідності з рядом теоретичних 

і експериментальних робіт [205-207] впорядкувння нанорозмірних частинок 

по типу феромагнетика схоже на те, що спостерігається у досліджуваному 
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сплаві М13 між 75 і 170 K, може виникати по меншій мірі в деяких 

скорельованих областях системи наночастинок за рахунок появи доменної 

структури. сформованої магнітними моментами ФН аналогічно магнітним 

моментам атомів у звичайному феромагнетику. Формування магнітного 

впорядкування по типу феромагнітного може виникати за рахунок різного 

типу взаємодій [206, 208]. 

Виходячи з середнього діаметру частинок, який для невідпалених фольг М7 

і М13 і відпаленої М7, як було встановлено вище, дорівнює 2.2, 3.2 і 5.5 нм, 

відповідно, та середньої відстані між ними, відповідно 4 для невідпалених 

та 7.5 нм для відпаленої, слідує, що у випадку невідпаленої фольги М13, 

середня відстань між зовнішніми краями частинок менша за 1 нм. 

Враховуючи, що концентраційний розподіл частинок, а отже і розподіл за 

розміром є розмитим, очевидно, що у цьому випадку може виникати прямий 

контакт між частинками. Тому, за таких обставин, існує висока ймовірність 

виникнення впорядкування по типу феромагнітного, що і спостерігається в 

температурному інтервалі 75-170 K. При більш високій температурі це 

впорядкування руйнується через посилення теплових флуктуацій.  

 

6.1.2  Магнітоопір сплавів Cu67Mn7Al26 та Cu62.4Mn12.7Al24.9 

 

Іншим важливим етапом дослідження стало вивчення особливостей 

температурної залежності магнітоопору фольг. Відомо, що у звичайних 

феромагнетиках магнітоопір пропорційний квадрату намагніченості MR~ 

(M/MS)
2 нижче температури Кюрі [151]. Ізотропний магнітоопір, що 

спостерігається завдяки спін-залежному розсіянню в гранулярних сплавах 

називається гігантським магнітоопором, також тісно пов’язаний з 
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намагніченістю. Більше того, як показано в [209] магнітоопір гранулярних 

сплавів описується виразом, схожим на вказаний вище для звичайних 

феромагнетиків. Отримано ряд експериментальних результатів, що 

підтверджують цю залежність [118].  

Оскільки поведінка намагніченості досліджуваних зразків має найбільше 

відмінностей при температурах вище температур, де спостерігаються пікові 

значення намагніченості, доцільно розглянути зміну магнітоопору саме в 

цьому діапазоні температур.  

Співвідношення для магнітоопору MR в магнітному полі H обчислювалось 

за формулою MR = (R(H) – R(0))/R(0)·100%, де R(0) – це опір зразка у 

відсутності магнітного поля. Для порівняння було проведено вимірювання 

на фольгах М7 i М13, що не піддавалися термообробці після спінінгування з 

розплаву. Вимірювання показали, що максимальне значення магнітоопору 

(рис. 6.7) зразка фольги М13 (2.6 %) перевищує аналогічний показник для 

М7 (1.4 %) при 77 K. Це є результатом більшого магнітного моменту 

наночастинок Cu2MnAl зразка М13. Температурні залежності магнітоопору 

двох фольг сильно відрізняються: крива магнітоопору фольги М7 на рис. 6.7, 

а є опуклою, в той час як на залежностях магнетоопору для М13 (рис. 6.7 а, 

б) спостерігаються дві ділянки - при низьких температурах близька за 

формою до прямої, а при більш високих, як і в М7 опукла. При цьому 

температурна точка T = 200 K, де відбувається перехід від одного типу зміни 

магнітоопору до іншого, співпадає з температурою на кривій намагніченості 

(рис. 6.6), де спостерігається падіння   намагніченості при переході у 

системі частинок від феромагнітного типу поведінки до 

суперпарамагнітного. 



183 

 

50 75 100125150175200225250275300

-2,8

-2,4

-2,0

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

Tемпература (K) 

M
R

 (
%

)

a
Cu

67
Mn

7
Al

26
       

Cu
62.4

Mn
12.7

Al
24.9

 

M
R

 (
%

)

 

б Cu
62.4

Mn
12.7

Al
24.9

Al

 

Рис. 6.7. Температурна залежність магнітоопору: а) невідпалених сплавів 

Cu67Mn7Al26 та  Cu62.4Mn12.7Al24.9 (М7 і М13) в полі 6.2 кЕ та б) сплаву 

Cu62.4Mn12.7Al24.9 в полі 500 Е. 

 

Зв’язок форми кривої температурної залежності магнітоопору з типом 

взаємодії, що має місце в системі частинок, добре видно, якщо 

апроксимувати експериментальні дані для М7 (рис. 6.7, а) та М13 (рис. 6.7, 

б) виразом MR~ (M/MS)
2, в якому M/MS можна замінити функцією 

Ланжевена (6.7), що описує намагніченість системи невзаємодіючих 

частинок. Для апроксимації користувались оціночними значеннями середніх 
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магнітних моментів частинок отриманих раніше екстраполяцією кривих 

намагніченості. Як видно з рис. 6.7, а магнітоопір фольги М7 добре 

апроксимується аналітичним виразом для MR у всьому температурному 

інтервалі вимірювань. Що стосується екстраполяції даних М13, то їх можна 

апроксимувати квадратичною залежністю тільки для температур вище 200 

K (рис. 6.7, а, б). Таким чином, і екстраполяція результатів вимірювання 

зміни магнітоопору з температурою, і вимірювання намагніченості 

показують, що у системі частинок, що утворилася в невідпаленій фользі 

М13 нижче 200 К міжчастинковою взаємодією не можна нехтувати при 

дослідженні магнітних властивостей.  

Потрібно зазначити, що різниця між електроопором зразків у магнітному 

полі і без поля R(H) – R(0) є майже незмінною нижче 200 K для фольги М13, 

в той час як вище цієї температури, а також для М7 у всьому 

температурному діапазоні, його величина поступово знижується з ростом 

температури. Відштовхуючись від концепції областей скорельованих 

магнітних моментів або супердоменів, відмінність між температурними 

залежностями магнітоопору для системи, до якої входять взаємодіючі 

частинки і системи невзаємодіючих частинок відображає відмінність в 

механізмі намагнічування НС – індивідуальному для невзаємодіючих і 

колективному для взаємодіючих частинок. В першому випадку спіни 

окремих частинок лягають вздовж поля, що приводить до зменшення 

магнітної складової розсіяння електронів провідності і зниження 

електроопору. Намагнічування у випадку взаємодіючих частинок 

реалізується шляхом руху границь, що розділяють області частинок зі 

скорельованим  напрямом спіну,  так що області, де магнітні моменти 

частинок орієнтовані більш сприятливо до напряму зовнішнього поля, 
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ростуть за рахунок областей з іншими напрямами спінів. В цьому випадку 

також зменшується розсіяння електронів і падає електроопір, але як 

випливає з вимірювань (рис. 6.7, а, б) таке падіння R слабко залежить від 

температури.  

 

6.2  Вплив термообробки на магнітні і транспортні властивості сплавів 

Cu-Mn-Al 

6.2.1 Вплив термообробки на магнітоопір сплаву Cu67Mn7Al26 

 

Існує декілька типів взаємодій, які можуть визначати колективну поведінку 

ФМ у металічній матриці: диполь-дипольна, RKKY, різні підвиди обмінної 

взаємодії. Як було встановлено у попередньому розділі, їх роль для 

конкретної системи залежить від розмірів частинок і відстані між ними, які, 

в свою чергу, визначаються складом та термообробкою сплаву. Так чи 

інакше, присутність цих взаємодій впливає на магнітні та транспортні 

властивості. Як відомо, гігантський магнітоопір в дисперсних системах крім 

величезного значення для практичних застосувань, у випадку вивчення його 

температурних та польових залежностей, також може давати важливу 

інформацію про стан окремих частинок і стан цілої системи. Температурні 

залежності магнітоопору стрічок розглядалися в попередньому розділі. 

Проте дослідження впливу термообробки на характер зміни магнітоопору з 

полем дозволяє більш повно охарактеризувати МС в сплаві Cu67Mn7Al26 

(М7) [210].  

В ході вимірювання магнітоопору магнітне поле прикладувалось в двох 

напрямах – паралельно площині фольги і струму і перпендикулярно до них. 

Магнітоопір невідпаленої та відпаленої фольг показано на рис. 6.8. Як 
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слідує з польових залежностей, магнітоопір невідпаленої стрічки 

демонструє зростання за характером близьке до лінійного, тобто без 

насичення. Магнітоопір відпаленого зразка навпаки показує тенденцію до 

насичення, причому MR сягає ~ 4.5 % в полі 6.5 kOe.  
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Рис. 6.8. Магнітоопір фольги сплаву Cu67Mn7Al26: а) без попередньої 

термічної обробки; б) відпаленої при 473 К протягом 12 годин, отриманий 

при температурі 77 К. Стрілками показані напрями струму J і магнітного 

поля Н. 

 



187 

 

Відмінність між характерами зміни магнітоопору в полі відображає різницю 

в середньому розмірі частинок. Система частинок меншого розміру має 

нижчу величину магнітоопору насичення і вище значення насичуючого поля 

порівняно з системою більших частинок, яка утворилась внаслідок 

термообробки. Як видно з рис. 6.8 незначний ріст намагніченності з полем в 

наведеному діапазоні полів спостерігається для фольги підданої відпалу при 

423 К. Так як магнітоопір суперпарамагнітної системи пропорційний 

(M/MS)
2, де М намагніченість зразка, а МS – намагніченість насичення, то 

характер його зміни у фольгах має такі ж особливості як і намагніченість: 

різке зростання і вихід на рівень насичення при невисоких полях для зразків 

відпалених при 473 К і 498 К і помірне зростання у тих же полях для зразків 

при нижчій температурі відпалу. Очевидно, що для невідпаленої фольги 

ізотерма намагніченості буде ще більш нагадувати ізотерму намагніченості 

звичайного парамагнетика, хоча отримати її через низьку чутливість методу 

не вдалося. Потрібно зазначити, що на відміну від результатів описаних 

раніше [211] в діапазоні полів від 0 до 6.5 кЕ було отримано лише додатні 

значення магнітоопору (рис. 6.8). Існують також деякі особливості пов’язані 

з залежностями магнітоопору отриманими при різних напрямках магнітного 

поля відносно поверхні фольги. Як видно з кривих для невідпаленої фольги 

(рис. 6.8, а), напрям поля слабо впливає на польову залежність магнітоопору, 

в той час як на відповідних кривих для відпаленого зразка чітко видно 

різницю викликану впливом розмагнічуючого поля при перпендикулярному 

до площини напрямку. Якщо розглядати вираз для ефективного магнітного 

поля Heff, що діє всередині стрічки Heff = H – NМ, де N є розмагнічуючим 

фактором, то різниця цих полів між обома напрямками пропорційна 

намагніченості сплавів. Звідси зрозуміло, що коли намагніченість невисока, 
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як у випадку короткочасного або низькотемпературного відпалу (рис. 6.9) чи 

при відсутності термообробки після спінінгування, різниця ефективних 

полів менша і криві магнітоопору для різних напрямків поля більше 

наближені одна до одної (рис. 6.8, а).  
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Рис. 6.9. Магнітні ізотерми фольг сплаву Cu67Mn7Al26 після різних 

термічних обробок. 

 

Якщо розглядати вплив часу і температури відпалу на магнітоопір стрічок, 

то потрібно вказати, що серед трьох вибраних для експерименту стрічок з 

різними температурами відпалу, температура 473 К виявилась оптимальною 

і при інших рівних умовах дозволила отримати максимальну величину 

магнітоопору. Збільшення періоду відпалу в межах однієї години призвело 

до різкого зростання магнітоопору (рис. 6.10). При тривалості відпалу 

більше однієї години  подальше зростання магнітопору припинялося і 

навіть спостерігалось деяке зниження. Можна припустити, що різкий ріст 
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магнітоопору відбувається завдяки швидкій сегрегації фаз при розпаді 

пересиченого твердого розчину на початку відпалу або, іншими словами, 

завдяки появі частинок Cu2MnAl і їх росту. 
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Рис. 6.10. Магнітоопір сплаву Cu67Mn7Al26 в полі 6.5 кЕ як функція часу 

відпалу. 

 

В подальшому сегрегація майже припиняється і кількість та розмір 

частинок практично не змінюється.  

 

6.2.2 Вплив магнітного поля на формування наночастинок 

феромагнітної фази при старінні сплаву системи Cu-Mn-Al 

 

У підрозділі 6.1 розглядалися три різних склади сплаву Сu-Mn-Al, умовно 

позначені як М5 (Cu71.6Mn5Al23.4), М7 (Cu67Mn7Al26), М13 (Cu62.4Mn12.7Al24.9). 

Як було показано, в них при різних температурах реалізувалися три МС: 
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суперпарамагнітний, суперферомагнітний та магнітний стан по типу 

спінового скла. Вплив магнітного поля при відпалі може модифікувати ці 

стани, що повинно вплинути на магнітні властивості НС [212].  

При формуванні ФН з пересиченого твердого розчину або старінні її вільна 

енергія складається з трьох частин –поверхневої FS, хімічної, що залежить 

від температури FT та пружної FE. В магнітному полі ця енергія знижується 

на величину енергії Зеємана μH:  

F = FV+ FE+ FS – μH                   (6.9) 

де Н – магнітне поле, а μ -магнітний момент ФН. Якщо припустити, що ФН 

має сферичну форму з діаметром D, відповідні енергії з (6.9) матимуть 

вигляд:  

F = -V(fT-fE+IH)+SfS              (6.10) 

де fT - вільна енергія ФН на одиницю об’єму, що залежить від температури,  

fS -поверхнева енергія, на одиницю поверхні, fE –пружна енергія на одиницю 

об’єму, I – намагніченість, V=1/6πD3, S=2πD2.  

Оскільки критичний розмір частинки – це мінімальний розмір, вище якого 

він є термодинамічно стійким, то її вільна енергія при цьому розмірі досягає 

максимуму, а отже dF/dD=0, звідки, враховуючи (6.10), отримаєм 

критичний розмір частинки: DCR=4fS/(fT-fE+IH). 

Як видно з останнього виразу, магнітне поле приводить до зниження DCR 

для ФН. Таке зниження означає зростання концентрації ФН, що в свою 

чергу може змінити як об’ємну долю феромагнітної фази, так і 

міжчастинкову взаємодію, а отже і МС в системі ФН. Зміну МС можна 

зафіксувати по зміні магнітних властивостей, зокрема намагніченості (рис. 

6.11). Оскільки зародження і ріст ФН відбувається, головним чином, при 
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старінні то доцільно застосувати магнітне поле саме під час цієї 

термообробки. Старіння було проведено при температурі ~ 500 K, що нижче 

температури Кюрі для Cu2MnAl, на протязі 2 год.  

Вимірювання не зафіксували значної різниці між намагніченостями сплавів 

відпалених у магнітному полі 2 кЕ і відпалених без поля. Як і можна було 

очікувати зразки фольги М13 при однакових термообробках з М5 і М7 

показують вищу намагніченість через вищий вміст Mn, що є носієм 

локалізованого магнітного моменту в цій системі. Проте дія магнітного поля 

на фольги цього складу при старінні не справляє ніякого впливу на їх МС. 

Аж до температури 520 К не помітно ніякої різниці між намагніченостями 

зразків М13 відпалених у магнітному полі та без поля.  

Що стосується фольг складу М7, то розділення гілок М(T) (рис. 6.11) що 

відповідають зразкам з різними умовами старіння має місце вже при 

температурі нижчій за кімнатну, причому фольга відпалена у полі має вищу 

намагніченість. Згідно з ф-лою Ланжевена (6.7) намагніченість 

наногранулярної системи пропорційна магнітному моменту частинок. Отже 

внаслідок відпалу у полі відбулося зростання магнітного моменту частинок. 

Оскільки під час відпалу у магнітному полі знижується критичний розмір 

зародків при появі ФН, а отже збільшується їх концентрація і зменшується 

міжчастинкова відстань, то при подальшому рості відбувається 

коалесценція частини ФН, які утворюють частинки більшого розміру з, 

відповідно, більшим магнітним моментом.  

З іншого боку, деяке зростання намагніченості для фольг М7 після обробки 

магнітним полем особливо в області більш високих температур свідчить про 

ріст ТК в цьому випадку. А у відповідності з фазовою діаграмою 

Cu3Al-Cu2MnAl (рис.1.13) вищий вміст Cu2MnAl у частинках сплаву М13 
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порівняно з сплавом М7 означає і вищу ТК. Саме тому для сплаву М13 

представлений температурний діапазон занадто низький, щоб спостерігати 

різницю між гілками отриманими при вимірюванні зразка відпаленого в 

полі і без поля. 

300 350 400 450 500
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
Н

ам
аг

н
іч

ен
іс

ть
 

 (
е
м

о
/г

)

Tемпература (K)

 Cu
67

Mn
7
Al

26
старіння без поля

Cu
67

Mn
7
Al

26
старіння в полі

Cu
62.4

Mn
12.7

Al
24.9

 старіння без поля

 Cu
62.4

Mn
12.7

Al
24.9

 старіння в полі

 Cu
71.6

Mn
5
Al

23.4

 

Рис. 6.11. Намагніченості зразків сплавів М5, М7, М13 (Cu71.6Mn5Al23.4, 

Cu67Mn7Al26, Cu62.4Mn12.7Al24.9) відпалених у полі H=2 кЕ та без поля. 

Вимірювання проводились у полі 10 кЕ. 

 

Що стосується фольг М5 то з рис. 6.1, а слідує, що навіть після відпалу 

рентгенівська дифракція не фіксує ознак наногранульованої системи з ФН. 

Досить низькі значення намагніченості підтверджують незначну кількість 

феромагнітної фази, що  виникає в процесі старіння (рис. 6.11). Оскільки 

відпал у магнітному полі не дозволяє суттєво наростити кількість і розмір 

ФН, то в цьому випадку виявляється неможливим виявити відмінності між 

намагніченостями фольг М5 з різною термообробкою.  Старіння в 

магнітному полі може впливати не лише на процеси зародження ФН під час 

розпаду пересиченого твердого розчину, змінюючи параметри системи ФН, 
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що формується. Відомо також, що відпал у полі у випадку сплавів Fe-Ni 

приводить до суттєвої зміни кривої намагнічування викликаної впливом 

магнітного поля під час відпалу на магнітну анізотропію. 
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Рис. 6.12. Вплив відпалу у магнітному полі різних орієнтацій на магнітоопір 

досліджуваних сплавів. Вимірювання проводились при температурі рідкого 

азоту. 

 

В загальному випадку поле може викликати наведену магнітну анізотропію 

або появу додаткової осі легкого намагнічування. Враховуючи, що в 

досліджуваних сплавах ФН є однодоменними можна було очікувати, що 

різні напрями поля при відпалі приведуть до появи анізотропії магнітних 

властивостей частинок, що вплине, на макромагнітні властивості сплавів, 

зокрема, магнітоопір. Для отримання фольг з різною анізотропією магнітне 

поле під час старіння було прикладене паралельно і перпендикулярно 

площині фольги. Отримані результати (рис. 6.12) свідчать про відсутність 

кореляції між напрямом поля при відпалі і магнітоопором зразків М7 і М13: 
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польові залежності по різному відпалених у полі фольг однакового складу 

практично повністю співпадають. Існує лише відмінність між величинами 

магнітоопору фольг різного складу у відповідності з різними 

намагніченостями М7 і М13. Відсутність ефекту різних орієнтацій 

магнітного поля по відношенню до фольги під час старіння може бути 

викликане тим, що величина поля є нижчою за «поріг» необхідний для 

появи додаткової анізотропії ФН. Також, враховуючи, що максимум впливу 

магнітного поля на магнітну анізотропію спостерігається поблизу 

температури магнітного впорядкування,  доцільним є підвищення 

температури старіння. 

 

6.3  Мартенситні перетворення в сплавах Cu-Mn-Al 

 

Старіючі сплави Cu-Mn-Al відзначаються оригінальними магнітними 

характеристиками. В попередньому підрозділі було розглянуто вплив складу 

і термообробки на магнітні властивості цих сплавів, зокрема, магнітоопір і 

колективну поведінку феромагнітних включень Cu2MnAl. Цей розгляд не 

стосувався магнітних та структурних змін, що супроводжують МП. Також 

відомо, що МП в сплавах на основі перехідних металів чутливі до змін 

електронної структури. Так у багатьох сплавах Гейслера МП відбувається по 

механізму Яна-Телера, згідно з яким тетрагональне спотворення гратки є 

виграшним з точки зору вільної енергії. Внаслідок перерозподілу електронів 

між 3d зонами, викликаного таким спотворенням, вільна енергія системи 

знижується, а отже МП в тетрагональну фазу стає енергетично вигідним.  

Враховуючи також досить сильну залежність мартенситних температур 

сплавів Гейслера від електронної концентрації, доцільним є вивчення 
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енергетичного спектру електронів. 

 

6.3.1  Вплив мартенситного перетворення на оптичний спектр сплаву 

Cu-Mn-Al 

 

МП в сплаві Cu-Mn-Al змінює його електронну структуру, приводячи таким 

чином до зміни оптичних та транспортних властивостей. Тому серед 

експериментальних методів дослідження електронної структури металів 

оптична спектроскопія в поєднанні з теоретичними розрахунками оптичних 

властивостей металів може вважатися одним з найбільш інформативних 

методів [213].  

У системі Cu-Mn-Al характеристичні температури та гістерезис МП в 

значній мірі залежать від розміру та кількості часток. Тому важливим є 

правильний вибір режиму термообробки. Дані дослідження проводились на 

масивному сплаві Cu71.7Mn4.9Al23.4 підданому гомогенізуючому відпалу при 

1123 K протягом 10 год з подальшим гартуванням у воді і зістарюванням 

при 498 K. Структура сплаву до та після МП була вивчена за допомогою 

рентгенівської дифракції (РД) при температурі 293 К з використанням Cu K 

випромінювання. На рис. 6.13 наведено спектр рентгенівської дифракції 

зразка сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4, знятого при кімнатній температурі. Окрім 

ліній, що відповідають впорядкованій структурі матричної фази Cu3Al типу 

DO3, присутні лінії мартенситу (1 фази). Присутність ліній від мартенситу 

обумовлена тим, що при кімнатній температурі в зразку є залишки 

поверхневого мартенситу, що відповідають лініям на кутах: 2Θ=40,79о, 

42,71о  та 44,92о. Згідно з результатами досліджень дифрактограм сплаву 

Cu-Mn-Al  (склад сплаву подібний до складу, що досліджується в даній 
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роботі), проведених у роботі [116], додаткові лінії на дифрактограмі 

відповідають  структурі мартенситу з граткою типу 2H (1). 
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Рис. 6.13. Спектр рентгенівської дифракції для сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4  

відпаленого 2 години при Т = 498 К, отриманий при довжині хвилі 

рентгенівського випромінювання λ=1,54056 Å. 

 

У випадку Cu-Mn-Al існує два варіанти перетворень у матриці Cu3Al: з 

високотемпературної фази у мартенсит 2H (1) чи у мартенсит 18R. У 

відповідності з [116] основані на Cu сплави з пам’яттю форми підлягають 

простому правилу при визначенні типу мартенситу. Якщо концентрація 

валентних електронів e/a перевищує 1.46, при МП утворюється гратка типу 

2H у протилежному випадку типу 18R. В нашому випадку e/a ~ 1.47, що 

відповідає мартенситу 2H (1). 

Характер зміни електроопору  (Рис. 6.14) досліджуваного зразка 
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пов’язаний з протіканням у них МП у досліджуваному інтервалі температур. 

На користь цього висновку свідчить наявність характерного для МП ТГ 

залежності (T).  
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Рис. 6.14. Температурна залежність електроопору R/Rмакс зразка сплаву 

Cu-Mn-Al, зістареного при 498 K на протязі 2 годин. Ms, Mf, As та Af – 

характеристичні температури мартенситного перетворення; T = Af - Ms- 

гістерезис мартенситного перетворення, де Af – температура завершення 

зворотного   1- перетворення; Ms- температура початку прямого 1  
 

перетворення. T1 = 193 К; Т2 = 277 К; Т3 =343 К - температури, при яких 

проводилися дослідження оптичних властивостей. 

 

Зростання електроопору (рис. 6.14) в районі Т = 284 К при охолодженні 

зразків від температури 340 К пов’язане з тим, що частина об’єму зразка у 

процесі МП поступово заміщується фазою, яка має більш високі, порівняно 
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з високотемпературною фазою, значення питомого електроопору . При 

температурі Т = 262 К МП закінчується і подальша зміна електроопору при 

зменшенні температури пояснюється звичайною залежністю  сплаву від 

температури для металів. При  нагріві сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 від 

температури Т = 78 К відбувається обернене структурне перетворення з 

температурним гістерезисом ΔТ = 20 К (рис. 6.14). Такий вигляд зміни 

опору з температурою є характерним для сплавів з термопружним МП 

[158]. 

Оптичні властивості зразків: оптична провідність ( = 2/4), дійсна (1 = 

n2 - k2) та уявна (2 = 2nk) частини діелектричної функції ( = 1 - i2, де n та 

k – відповідно, показник заломлення та коефіцієнт затухання) були 

досліджені при температурах 193, 277, 293 та 343 К (тобто при 

температурах вище та нижче температур прямого та зворотного МП) в 

спектральній області 340 – 2500 нм (3.6 – 0.5 еВ) при фіксованому куті 

падіння ( = 73) за допомогою спектрального еліпсометру з аналізатором, 

що обертається. 

Оптичні властивості сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 при різних температурах є 

досить подібними і тому для зручності аналізу на рис. 6.15 наведені дані 

лише для двох температур. В спектрах оптичної провідності σ(ħω) для всіх 

температур можна виділити область переважно міжзонного оптичного 

поглинання (ħω > 2 еВ), яка характеризується існуванням досить розмитих 

піків міжзонного поглинання, та область, яка нагадує область поглинання 

вільними електронами (ħω < 2 еВ). В цій області оптична провідність має 

зростати із зменшенням енергії фотонів, в той час, як дійсна частина 

діелектричної проникливості ε1(ħω) повинна збільшуватись за абсолютною 

величиною, залишаючись при цьому від’ємною. Спектр відбивної здатності 
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R(ħω) для сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 характеризується монотонним зростанням 

при зменшенні енергії фотонів. 
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Рис. 6.15. Оптичні властивості: а) оптичні сталі n та k, б) оптична 

провідність, в) відбивна здатність, г) дійсна частина діагональних 

компонент тензора діелектричної проникливості сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 при 

температурах 277 та 343 К. 

 

Слід зазначити, що оптичні властивості сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 з 

домінуючим внеском від фази Cu3Al є досить подібними до оптичних 

властивостей стехіометричного сплаву Cu2MnAl [214]. Для обох сплавів 

край міжзонного поглинання розташований в районі ħω ≈ 2 еВ, смуги 

міжзонного поглинання обох сплавів мають максимуми в районі 3.2 еВ. 

Відмінність між ними полягає в тому, що внесок від вільних електронів в 
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оптичні характеристики сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 є більш значним, ніж для 

стехіометричного сплаву Cu2MnAl. Вплив температури на оптичні 

властивості сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 полягає практично в паралельному зсуві 

кривих одна по відношенню до іншої без суттєвих якісних змін у формі 

спектрів в області міжзонного поглинання. Отже можна зробити висновок, 

що частки фази Cu2MnAl в матриці сплаву незначним чином впливають на 

електронну структуру зон, відповідальних за формування смуги міжзонного 

поглинання в районі 3.2 еВ. Для прикладу, на рис. 6.15 наведені оптичні 

характеристики сплаву для двох температур.  

Відомо, що оптичні властивості металів в області внутрізонного поглинання 

описуються формулами Друде [215]:  
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де ω, γ та Ωр є, відповідно, циклічною частотою падаючого світла, а також 

релаксаційною та плазмовою частотами коливань вільних електронів (носіїв 

струму). Релаксаційна частота γ характеризує всі акти розсіяння електронів 

в металі, плазмова частота 2 = 4ne2/m* дозволяє точно визначити 

відношення концентрації вільних електронів, що приймають участь в 

процесах електропровідності, до їх ефективної маси. Легко показати, що 

рівняння (6.10) можна привести до вигляду:  
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Отже, якщо побудувати експериментально визначені значення оптичної 

провідності або дійсної частини діелектричної проникності у відповідних 

координатах 1/(1-ε1) проти ω2 або 1/4πσ проти ω2, можна визначити такі 

важливі характеристики електропереносу, як γ та р
2 = 4ne2/m*.  
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Рис. 6.16. Залежності 1/(1-ε1) від ω2 для сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4, обчислені 

(6.11) для двох температур.  

 

Критерієм можливості застосування даного підходу до обчислення 

мікрохарактеристик електронів провідності є відсутність в цій спектральній 

області значного внеску від міжзонних оптичних переходів. Практично це 

проявляється в існуванні прямолінійної ділянки залежностей 1/(1-ε1) проти 

ω2 та 1/4πσ проти ω2. Дійсно, як свідчать результати, наведені на рис. 6.16 як 
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приклад, тільки у випадку двох досліджуваних температур даний підхід 

можна строго застосовувати для сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4. Результати 

розрахунків γ та р
2 для різних температур наведені в таблиці 6.1. 

Використовуючи визначені таким чином значення γ та  р
2 по формулі 

(6.10), можна легко визначити статичну провідність (σ=Ωp
2/4πγ) або 

питомий електроопір (ρ=4πγ/ Ωp
2), якщо прирівняти до нуля ω.  

 

Таблиця 6.1. Характеристики електронів провідності, а також статичні 

провідність та питомий електроопір сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4, що були 

розраховані з використанням частот плазмових та релаксаційних коливань 

вільних електронів. 

 

Характеристика T = 193 К T = 277 К T = 293 К T = 343 К 

Ωp
2×1032 (с-2) 0.746 0.884 0.884 1.084 

γ×1014 (с-1) 8.05 6.75 6.73 6.33 

σст×1016 (с-1) 0.738 1.043 1.046 1.363 

ρст×10-16(с) 1.355 0.959 0.956 0.733 

 

Видно, що температурна залежність статичного електроопору ρст, яка була 

одержана з оптичних досліджень, добре корелює з результатами 

безпосередніх вимірів електроопору сплаву R/Rмакс (рис. 6.14). Зниження 

температури, яке викликає перехід сплаву в мартенситну фазу, 

супроводжується помітним зростанням електроопору (таблиця 6.1). З 

результатів оптичних досліджень можна визначити механізм поведінки 

електроопору: зростання ρ обумовлене зменшенням плазмової частоти р
2, 
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а також зростанням релаксаційної частоти γ електронів провідності. В свою 

чергу зменшення р
2 може бути обумовлено зменшенням концентрації 

вільних електронів, що беруть участь в процесах електропровідності або 

(чи а також) збільшенням ефективної маси цих електронів. В обох сценаріях 

такі процеси відображають зміни, які відбуваються в електронній структурі 

сплаву в районі рівня Фермі. Дійсно, перехід в мартенситну фазу 

супроводжується збільшенням параметру кристалічної гратки. Це, в свою 

чергу, може викликати звуження (більшу локалізацію) зон і, відповідно, 

збільшення ефективної маси електронів. Збільшення фактора  обумовлено 

тією обставиною, що мартенситна фаза порівняно з аустенітною має значно 

більшу щільність дефектів кристалічної гратки (дислокацій та двійникових 

границь). Це збільшує вірогідність розсіяння вільних електронів і пояснює 

чому питомий електроопір мартенситу є вищим порівняно з 

високотемпературною фазою.  

 

6.3.2  Зміна коефіцієнту Зеєбека при мартенситному перетворенні в 

сплаві Cu-Mn-Al 

 

Ще одним чутливим інструментом дослідження електронної структури у 

сплавах системи Cu-Mn-Al є вивчення температурної залежності 

коефіцієнту Зеєбека. Отримані результати можуть дати важливу інформацію 

щодо електронної нестабільності поблизу поверзні Фермі, її нестінгу. 

Величина енергії Фермі, параметри фононного спектру, інтенсивність 

розсіяння вільних електронів також впливають на цей коефіцієнт [216]. 

Варто зазначити, що мартенситне перетворення приводить до зміни 

термоелектричних властивостей досліджуваного матеріалу, а отже також 
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може вивчатися цим методом. Так, якщо один із спаїв термопари є сплавом з 

пам’яттю форми, то електрорушійна сила цієї термопари (термоерс) з 

початком мартенситного перетворення починає змінюватися. В цій роботі 

термоерс досліджувалася за допомогою термопари чисте золото - Cu-Mn-Al. 

Відомо, що величина термоерс пропорційна градієнту температур і 

коефіцієнту Зеєбека: V=α(T2–T1), де T1 і T2 - температури на спаях 

термопар, а α - коефіцієнт Зеєбека досліджуваного матеріалу. 

Зразки складу Cu70.3Mn4.9Al24.8 після відпалу при 498 К протягом 2 годин 

були спочатку виготовлені у формі тонких стрічок товщиною 100÷150 

мікрон, а далі потоншені до 30 мікрон. 

  

Рис. 6.17. Температурна залежність коефіцієнту Зеєбека для 

Cu70.3Mn4.9Al24.8. Стрілка показує початок МП. 

 

Зрештою, після закінчення обробки зразки, приготовлені до тестування, 

 

МS 
 

 
Температура (K) 
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мали розміри 3х0.15 мм2. Температурна залежність коефіцієнту Зеєбека при 

нагріві і охолодженні показана на рис. 6.17 [217]. В межах всього 

температурного інтервалу дослідження коефіцієнт Зеєбека від’ємний. Його 

величина дорівнює -1.5 мкВ/К при кімнатній температурі. Як видно з рис. 

6.17 модуль коефіцієнта зростає при прямому мартенситному перетворенні і 

знижується при оберненому. Характеристичні температури початку і 

завершення перетворення добре узгоджуються з відповідними величинами 

отриманими з вимірювань електроопору (рис. 6.18). Добре відомо, що 

термоелектрична сила обумовлена двома факторами, а саме температурною 

залежністю енергії Фермі, що відповідає за її контактну компоненту та 

дифузією електронів з гарячого до холодного кінця термопари.  
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Рис.6.18. Температурна залежність електроопору зразка Cu70.3Mn4.9Al24.8. 

 

У розглядуваному випадку ріст абсолютної величини термоерс 

супроводжувався ростом електроопору R впродовж розвитку МП (рис. 6.18). 

У відповідності з законом Відемана-Франца зростання електроопору 
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приводить до зниження електронного вкладу в теплопровідність k: kρ = LT , 

де ρ – це питомий електроопір, а L - константа (число Лоренца). 

В металах теплопровідність відбувається, в основному, за рахунок дифузії 

електронів, тому пряме мартенситне перетворення приводить до зниження 

вкладу переносу тепла електронами в терморушійну силу. А оскільки, тим 

не менше, терморушійна сила росте, то головною причиною її росту при 

фазовому переході з аустеніту в мартенсит є зростання вкладу від 

контактної різниці потенціалів.  

   

6.3.3  Вплив повторних мартенситних перетворень на властивості 

сплаву з пам’яттю форми Cu-Mn-Al 

 

Оскільки сплав Cu-Mn-Al відноситься до сплавів з ефектами надпружності і 

пам’яті форми, практичне застосування яких обумовлюється термопружним 

МП, необхідно з’ясувати, яким чином термообробка і експлуатація вплине 

на його характеристики. Тому наступним етапом вивчення стало 

встановлення впливу термоциклювання в області МП на фізичні властивості 

сплаву з пам’яттю форми Cu-Mn-Al [218]. На практиці сплави з пам’яттю 

форми експлуатуються якраз в умовах циклічних МП.  

Сплав зі складом приблизно ідентичним по складу до того, що вивчався в 

попередньому пункті, але на відміну від останнього отриманий у формі 

масивного зрака, після виплавки був підданий гомогенізації при температурі 

1123 К на протязі 10 годин після чого був загартований у воді і зістарений 

при Т=498 К. 

Характер зміни електроопору  пов’язаний (рис. 6.19) з протіканям в зразку 

мартенситного 1 перетворення в досліджуваному інтервалі температур. 
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Так його ріст при охолодженні обумовдений тим, що мартенситна фаза, 

якою замінюється високотемпературна аустенітна в процессі перетворення 

має більш високі значення . Така зміна електроопору з температурою 

характерна для сплавів з термопружним мартенситом на основі Cu [158].  

В досліджуваному сплаві ширина ТГ МП складає 20 К. Порівняно невелике 

значення ТГ у даному сплаві, а також у інших сплавах з термопружним 

мартенситом, счевидно, в значній мірі, обумовлено тим, що релаксація 

напружень, що виникають в процесі перебудови кристалічної структури, не 

супроводжується утворенням такої високої густини дислокацій, як це 

відбувається в сплавах Fe-Ni [219]. 
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Рис. 6.19. Температурні залежності електроопору Cu71.7Mn4.9Al23.4, після 

різної кількості циклів 1  - перетворення: а) 1 цикл, б) 250, в) 500 

циклів. 
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Слабо виражене фазове нагартування (накопичення дефектів кристалічної 

гратки в аустенітній фазі) приводить до того, що границі вихідної та 

мартенситної фаз залишаються нерухомими навіть при утворенні великої 

кількості мартенситної фази. На рис. 6.19 приведені залежності (T) зразка 

сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 після різної кількості циклів в інтервалі температур 

протікання МП. Термоциклювання проводилось в інтервалі температур 

77-373 К. Вимірювалась також мікротвердість зразка і знімались 

дифрактограми після різної кількості термоциклів. Дані по вимірюванню 

мікротвердості приведені на рис. 6.20. Помітно різке зростання 

мікротвердості після 100 циклів прямого і оберненого мартенситних 

перетворень, при подальшому рості числа циклів відбувається зменшення 

мікротвердості сплаву.  
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Рис. 6.20. Зміна мікротвердості зразка сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 при 

збільшенні кількості термоциклів. 

 

Як відомо при старінні сплавів Cu-Mn-Al зі складами, що лежать на фазовій 
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діаграмі вздовж лінії Cu3Al-Cu2MnAl утворюється система дисперсних 

феромагнітних включень. Мартенситні кристали наслідують з аустеніту 

когерентні частинки [220] і при збереженні когерентності на міжфазній 

границі, частинки сприяють зменшенню деформації форми перетвореної 

області і пружної енергії мартенситного кристала [221]. У відповідності з 

[222] зміцнення сплавів при старінні пов’язане з блокуючим впливом 

частинок, що виділилися на переміщення ковзних дислокацій. Як було 

встановлено, під впливом холодної пластичної деформації у зістарених 

аустенітних сталях відбувається розчинення дисперсних зміцнюючих фаз в 

результаті взаємодії з дислокаціями. Ймовірно, у випадку збільшення числа 

циклів 1 понад 100 відбувається накопичення дислокацій і починає 

проявлятися ефект “розчинення” частинок за рахунок взаємодії з 

дислокаціями, що приводить до знеміцнювання матеріалу і твердість 

досліджуваного зразка таким чином знижується (рис. 6.20). 

На рис. 6.21 наведена дифрактограма зразка сплаву, знятого при кімнатній 

температурі. Крім ліній, які відповідають впорядкованій структурі 

матричної фази Cu3Al по типу DO3, також присутні лінії мартенситу (1 

фази). У відповідності з результатами дослідження сплаву Cu-Al-Mn, 

проведеного в роботі [116], лінії на дифрактограмі, помічені стрілками, 

відповідають мартенситу з граткою 2H (1). Це узгоджується з рис. 6.19, де 

на кривих (T) можна бачити, що при кімнатній температурі обернене 

перетворення залишається незавершеним. 

Як було відмічено для сплавів на основі Fe-Ni [219] зі зростанням числа 

циклів МП дефектність структури збільшується, тобто відбувається 

розмноження і перерозподіл дислокацій, накопичення їх в аустенітній фазі, 

в результаті чого аустенітна матриця зміцнюється. Основною причиною 
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зміцнення є наслідування -фазою недосконалостей гратки мартенситу при 

оберненому α→ перетворенні [219]. На цьому базується метод зміцнення за 

рахунок фазового нагартування в сплавах заліза. Утворення дислокацій у 

сплаві Cu-Mn-Al в ході МП підтверджується структурними дослідженнями. 
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Рис. 6.21. Спектри рентгенівської дифракції сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4 

отримані при кімнатній температурі. Довжина хвилі рентгенівського 

випромінювання = 1,78897Å: а–після охолодження до 77К і відігріву до 

кімнатної температури, б- після 1000 термоциклів 

 

Так в роботі [223], де проводились електронномікроскопічні дослідження 

тонкої структури мартенситу сплаву Cu-Mn-Al у вихідній 1-фазі після 

загартування густина дислокацій була невисока, спостерігались лише 

поодинокі дислокації. Після 1 перетворення ділянки з високою 

густиною дислокацій в мартенситних кристалах також були відсутні. В 
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деяких випадках на вістрі мартенситного кристалу спостерігались плоскі 

скупчення дислокацій, що утворились, очевидно, за рахунок напруг, 

виникаючих при рості кристалів [223].  

Як видно з рис. 6.19 збільшення числа циклів до 250 супроводжується 

ростом електроопору як мартенситної, так і аустенітної фаз. При зростанні 

числа циклів до 500 спостерігається подальший ріст електроопору, також 

відбувається зростання різниці між електроопором аустеніту і мартенситу.  

Якщо припустити, що електроопір зростає за рахунок збільшення густини 

дислокацій та інших дефектів в аустенітній матриці при термоциклюванні, 

то це має привести до зниження температур перетворення, тому що рух 

міжфазних границь в умовах високої дефектності кристала викликає 

додаткове розсіяння енергії на дефектах, а отже потребує додаткового 

переохолодження. Але разом зі зростанням густини дислокацій, що може 

викликати зниження характеристичних температур мартенситного 

перетворення, відбувається і процес розчинення частинок інтерметалідної 

фази, про що свідчить зниження твердості (рис. 6.19) при збільшенні числа 

термоциклів. Як відомо ріст кількості частинок фази виділення також веде 

до зниження температур МП [199], а отже зменшення їх кількості повинне 

сприяти росту Ms. Тобто, можна стверджувати, що ефект від зростання 

числа дислокацій компенсується за рахунок процесу розчинення частинок 

фази виділення через взаємодію частинок з дислокаціями. 

Як видно з рис. 6.17, багаторазові цикли охолодження-нагрів в інтервалі 

температур МП в Cu71.7Mn4.9Al23.4 майже не приводять до зсуву температур 

перетворення.  

Накопичення дислокацій при збільшенні циклів може бути пов’язане з 

різницею об’ємів низько- і високотемпературної фаз. Це явище добре відоме 
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в сплавах з пам’яттю форми. Так в [224] у сплавах Cu-Zn-Al і Cu-Al-Ni 

визначено тип дислокацій, що утворюються в результаті термічного 

циклювання. В сплаві Cu-Zn появу дислокацій пояснюють релаксацією 

напружень в результаті об’ємних змін при перетворенні. 

На дифрактограмах (рис. 6.21), отриманих при кімнатній температурі після 

багаторазових циклів в області мартенситного переходу видно, що зі 

збільшенням числа циклів не відбувається розширення ліній від аустенітної 

фази. Ріст електроопору при збільшенні числа термоциклів відбувається за 

рахунок збільшення густини дислокацій в мартенситній і аустенітній фазах. 

Проте цей процес в досліджуваному сплаві виражений значно помірніше 

порівняно зі сплавом на основі Fe-Ni. 

 

6.4  Магнітні та електротранспортні властивості порошків та 

компактів отриманих зі сплаву Cu-Mn-Al методом електроіскрового 

диспергування 

 

Практичне використання сплавів Гейслера, зокрема, на основі міді з 

необмеженою розчинністю компонентів, у вигляді масивних сплавів, 

багатошарових покриттів чи стрічок, стримується значною їхньою 

крихкістю.  Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є використання 

високодисперсних порошків (ВДП) з їх подальшим компактуванням і (або) 

спіканням. Для цього необхідно вирішити проблеми пов’язані з впливом 

умов, при яких отримуються порошки і їх наступним компактуванням на 

фазовий склад і дисперсність, а також на магнітні і транспортні властивості. 

Таким чином, мету дослідження можна визначити як встановлення 

закономірностей зміни структури і фазового складу порошків сплаву 
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Cu62.4Mn12.7Al24.9 в залежності від того, в яких рідких середовищах вони були 

отримані методом електроіскрового диспергування, а також вплив 

структурно-фазового стану, в тому числі і після компактування, на магнітні і 

магнітотранспортні властивості [225]. 

Об’єктами досліджень були швидкозагартовані з рідкого стану стрічки, 

високодисперсні порошки і компактні зразки сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9. 

Стрічки товщиною 30 мкм отримувались загартуванням з розплаву методом 

спінінгувания [226], високодисперсні порошки (ВДП) з середнім розміром 

частинок 0.2 мкм – методом електроіскрового диспергування [227] в трьох 

рідких середовищах: дистильованій воді, етанолі і керосині, а компактні 

зразки - пресуванням порошків. Після закінчення процесу диспергування 

частинки порошку осаджували в робочому середовищі і висушували при 

кімнатній температурі на повітрі. В результаті, на дні скляної ємності 

залишались конгломерати частинок, що сформувались внаслідок їх 

осадження і наступного злежування (з можливим частковим спіканням). 

Для виготовлення компактних зразків (таблеток) високодисперсні порошки 

спочатку відпалювались при температурі 473 К на протязі 1 години для 

видалення останків робочої рідини, після чого їх пресували при кімнатній 

температурі і відпалювали при 1073 К на протязі 30 хвилин в атмосфері 

аргону.  

Для дослідження морфологічних особливостей структури порошків, 

конгломератів і компактних зразків застосовувались різні структурні методи. 

Фазовий аналіз проводився на основі використання відношень 

інтенсивностей найбільш сильних рефлексів на дифрактограмах.  

Результати електронно-мікроскопічних досліджень ВДП сплаву 

Cu62.4Mn12.7Al24.9, отриманих методом електроіскрового диспергування в 
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різних середовищах і спресованих порошків у вигляді таблеток 

представлені на рис. 6.22-6.24. На електронно-мікроскопічних знімках 

добре видно, що ВДП представляють собою конгломерати розмірами 1-200 

мкм (рис. 6.22, а, б) і металічні частинки, що мають розміри на 1-2 порядка 

менші і складають в середньому 0,2 мкм (рис. 6.22 в, г).  

 

 

Загальний вигляд таблеток, виготовлених з порошків, отриманих в трьох 

різних рідинах, після їх компактування і відпалу при 800 оС показаний на 

  

 

 

 

 

Рис. 6.22. Структура конгломератів порошка сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9, 

отриманого методом електроіскрового диспергування в етанолі. 

б 
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рис. 6.23 а на прикладі спресованного ВДП, диспергованного в етанолі, а 

результати їх досліджень на скануючому електронному мікроскопі при 

різних збільшеннях – на рис. 6.23, б-г. 

На знімку таблетки, отриманому за допомогою оптичного мікроскопа, 

спостерігається темна без металевого блиску поверхня на якій відсутні 

видимі дефекти, що свідчить про наявність конгломератів, а не монолітної 

мікрозернистої структури. 

На електронно-мікроскопічних знімках добре видно, що поверхня 

компактованих зразків являє собою щільноупаковані конгломерати 

розмірами 1-200 мкм (рис. 6.23, б-г) і металічні частинки, розміри яких 

знаходяться в інтервалі від 0,1 до 0,5 мкм. Форма металічних частинок 

близька до сферичної, а їх розміри на поверхні таблеток приблизно такі ж, 

як і у висушених порошках. Це свідчить про те, що процес компактування і 

відпалу при 1073 К завершився просто ущільненням конгломератів і 

частинок без їх руйнування і без утворення монолітної структури, що 

важливо для збереження їх властивостей. Результати рентгеноструктурного 

і фазового аналізу порошків і таблеток подані на рис. 6.24, 6.25 і в таблиці 

6.2-6.3. Ці результати свідчать про те, що фазові склади порошків, 

отриманих в різних середовищах, мають деякі відмінності. Так в порошках, 

отриманих в етанолі і керосині, присутні тільки дві кристалічні фази: 

твердий розчин на основі міді -Cu-Mn-Al і впорядкована по типу L21 фаза 

Cu2MnAl, яка є феромагнітною, в той час як порошок, отриманий у воді, 

крім цих фаз містить також ГЦК твердий розчин на основі міді -Cu-Mn-Al, 

чисту мідь і окиси міді Cu2О і марганцю MnО. Відомо [228], що відмінності 

у фазовому складі порошків, отриманих в різних середовищах, обумовлені  
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Рис. 6.23. Знімки: а) таблетки, отриманої пресуванням порошка сплаву 

Cu62.4Mn12.7Al24.9 диспергованого в етанолі; поверхні таблеток сплаву 

Cu62.4Mn12.7Al24.9 з порошків отриманих б) в дистильованій воді, в) в етанолі, 

г) керосині. Збільшення для (б) – 5000; для (в, г) – 10000.  

 

впливом робочого середовища, атоми і молекули якого, переходячи в 

пароплазмовий стан при іскровому розряді, активно взаємодіють з атомами 

металів.  

Дисперсність порошків також залежить від рідини, що використовується. Це 
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стає зрозуміло з результатів, отриманих рентгенівським методом і 

приведених в таблиці 6.2. Так, розміри областей когерентного розсіяння 

(ОКР) фазових складових γ-Cu-Mn-Al, Cu, Cu2O, MnO порошка, отриманого 

в воді, знаходяться в інтервалі 20-60 нм, що приблизно вдвоє менше, ніж 

розміри ОКР фази α-(Cu-Mn-Al) в порошках, отриманих в етанолі чи 

керосині (120-130 нм). Однак це не стосується феромагнітної фази Cu2MnAl, 

розміри ОКР якої у всіх порошках, отриманих в різних рідинах, лежать 

досить близько в інтервалі 10-30 нм. 

Потрібно звернути увагу на присутність в порошках двох фазових 

складових на основі міді: -Cu-Mn-Al з ОЦК структурою і -Cu-Mn-Al з 
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Рис. 6.24. Дифрактограми: вихідних порошків сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9, 

отриманих в а) дистильованій воді, б) етанолі, в) керосині, і г) масивного 

зразку до диспергування. 
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структурою ГЦК. Ці кристалічні фази є високотемпературними 

невпорядкованими модифікаціями сплавів Гейслера Cu-Mn-Al [229], які при 

охолодженні переходять у впорядковану кристалічну фазу Cu2MnAl. 

Присутність цих фаз в порошках при кімнатній температурі можна 

пояснити надвисокими швидкостями охолодження (106-109 К/с), 

характерними для методу електроіскрового диспергування [227, 228]. 

Потрібно підкреслити, що кількість феромагнітної фази Cu2MnAl у всіх 

трьох порошках приблизно однакова і складає 14-25% (табл. 6.2). 
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Рис. 6.25. Дифрактограми таблеток з порошків сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9, 

отриманих в дистильованій воді (1), етанолі (2) і керосині (3). 

Таблиця 6.2. Фазовий склад і розміри ОКР (D) в масивному зразку сплаву 

Cu62.4Mn12.7Al24.9, стрічці і в ВДП, отриманих з цього сплаву в різних 

середовищах. 

Обробка Фазовий склад Вміст фаз, D, 
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% нм 

Масивний зразок Cu2MnAl 100 40 

Стрічка Cu2MnAl 

 

 

100 

 

220 

  

 

ВДП, вода 

γ-Cu-Mn-Al 34 20 

Cu 32 60 

Cu2MnAl 14 10-30 

Cu2O 14 20 

MnO 6 30 

ВДП, етанол Cu2MnAl 25 20 

α-(Cu-Mn-Al) 75 120 

ВДП, керосин Cu2MnAl 25 20 

α-(Cu-Mn-Al) 75 130 

 

В таблиці 6.4 приведені результати розрахунку параметрів гратки для 

деяких кристалічних фаз в порошках і вилитому сплаві. В більшості 

випадків (крім -Cu-Mn-Al) параметри граток сплаву в порошках менші за 

табличні значення для вилитого сплаву того ж складу [229], що може бути 

обумовлено перерозподілом атомов Mn и Al в -твердому розчині при їх 

отриманні електроіскровим методом порівняно з рівноважним станом. 

 

  Таблиця 6.3. Фазовий склад і розміри ОКР (D) в таблетках спресованих з 

ВДП cплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9, отриманих в різних середовищах 

 
Середовище Фазовий склад Вміст фаз, 

% 

D, 

нм 
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Вода 

 

 

Cu 52 30 

γ-Cu-Mn-Al 25 30 

Cu2MnAl 16 30 

Cu2O 4 30 

MnO 3 30 

 

 

Етанол 

Cu2MnAl 38 20 

γ-Cu-Mn-Al 37 20 

CuO 12 15 

Cu 7 20 

Cu2O 6 20 

 

 

Керосин 

Сu2MnAl 48 20 

γ-Cu-Mn-Al 24 20 

Cu 22 20 

MnO 6 20 

 

Результати рентгенівського фазового аналізу таблеток, виготовлених 

пресуванням порошків, отриманих в різних середовищах, приведені в 

таблиці 6.3, а на рис. 6.25 – відповідні дифрактограми. Видно, що 

відмінності у фазовому складі таблеток, спресованих з різних порошків, 

значно менші, ніж у складі вихідних порошків (таблиця 6.2). В таблетках 

присутні ті ж кристалічні фази -Cu-Mn-Al, Cu2MnAl, Cu і окиси міді і 

марганцю. Відмінності спостерігаються тільки в кількостях цих фаз. Так, 

кількість феромагнітної фази Cu2MnAl в таблетці з порошка, отриманого в 

воді, складає 16 %, в таблетці з порошка, диспергованого в етанолі – 38 %, а 

в таблетці з порошка, отриманого в керосині – 48 % (таблиця 6.3). 
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Варто відзначити, що ці зміни фазового складу (розшарування і утворення 

окисів) таблеток порівняно з вихідними порошками відбувалися при відпалі 

таблеток після пресування порошків. Незважаючи на те, що відпал при 1073 

К мав місце в атмосфері аргону, відбувалося до різної міри окислення 

порошків.  Мало відрізняються також розміри ОКР всіх трьох таблеток  –  

 

вони знаходяться в інтервалі від 15 до 30 нм (таблиця 6.3).  

Зміни фазового складу, що спостерігалися після виготовлення порошків в 

різних середовищах і їх компактування відбились на їх магнітних та 

транспортних властивостях. Потрібно відзначити, що вплив структури і 

атомного порядку на фізичні властивості спінінгованих стрічок і тонких 

плівок сплаву Гейслера Cu2MnAl вивчався в роботах [214, 230 - 232]. В цих 

роботах було показано, що розупорядкування структури справляє 

Таблиця 6.4. Параметри граток деяких кристалічних фаз вилитого сплаву 

Cu62.4Mn12.7Al24. і отриманого у вигляді ВДП після диспергування в різних 

середовищах у порівнянні з табличними значеннями 

 

Фаза, середовище а, нм 

експеримент 

а, нм 

табличні значення [2] 

Cu2MnAl: ВДП, вода 

γ-Cu-Mn-Al: ВДП, вода 

5,890 5,949 

3,685 3,615 

Cu2MnAl: ВДП, етанол 5,890 5,949 

Cu2MnAl; ВДП, 

керосин 

5,898 5,949 

Cu2MnAl, масивний 

зразок 

5,901 5,949 
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радикальний вплив на магнітні і транспортні властивості досліджуваних 

об’єктів, зокрема, на характер і знак температурного коефіцієнту 

електроопору – він змінює характерне для металічних матеріалів додатнє 

значення на від’ємне через ефект розупорядкування.  

Результати магнітних вимірювань представлені на рис. 6.26 і в таблиця 6.5. 

Питома намагніченість порошків (рис. 6.26, в,г,д, таблиця 6.5) менша за 

величиною ніж намагніченість відлитого зразка і спінінгованої стрічки (рис. 

6.26, а,б, таблиця 6.5), що очевидно обумовлено меншим вмістом в них 

впорядкованої фази Cu2MnAl - 14-25% (таблиця 6.2). Різна об’ємна доля 

частинок впорядкованої фази в масивному зразку, стрічці і диспергованих 

порошках пов’язана з суттєво різними швидкостями охолодження 

отриманих зразків (для вилитого зразку швидкість охолодження  10 К/с, 

для стрічки  105 К/с, для ВДП  106-109 К/с [226-228]).  

Разом з тим, крива польової залежності питомої намагніченості 

спінінгованої стрічки відрізняється від кривої для відлитого сплаву (рис. 

6.26, а,б). Крім цього, спостерігається невелика різниця між кривими 

польової залежності питомої намагніченості (рис. 6.26, в,г,д) і приблизно 

однакові числові значення намагніченості насичення (табл. 6.5) порошків 

сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9, отриманих в різних середовищах. Спостережувані 

відмінності між магнітними властивостями зразків, отриманих в різних 

середовищах з різними швидкостями охолодження, можуть бути пов’язані 

не тільки з різним вмістом в них феромагнітної фази Cu2MnAl, але і з 

різним ступенем порядку в цій фазі [233-234 ].  

При збільшенні магнітного поля H питома намагніченість σ0 зростає майже 

лінійно в полях до значень H = 8 кЕ ( 6,510 5 кА/м) і виходить на 

насичення тільки при великих значеннях H. Враховуючи, що в стрічці 
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сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9 було виявлено фазу Cu2MnAl, яка за літературними 

даними є феромагнітною, спостережувана лінійна польова залежність σ  

свідчить про те, що металічні частинки впорядкованої фази Cu2MnAl, що 

збереглася у ВДП знаходяться в суперпарамагнітному стані.  

За магнітними кривими можна оцінити розміри суперпарамагнітних 

частинок. Існує відома процедура визначення розмірів за нахилом кривих 

польової залежності намагніченості в області малих полів [199]. 
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Рис. 6.26. Польові залежності питомої намагніченості а) вилитого сплаву,  

б) спінінгованої стрічки і ВДП сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9 отриманих в 

різних середовищах: в) вода, г) етанол, д) керосин. 

 

Намагніченість ансамблю суперпарамагнітних частинок в залежності від 

напруженості прикладеного магнітного поля і температури описується 

функцією Ланжевена (6.7), яка в області малих полів MH << kT допускає 

апроксимацію:  
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             M/MS  ≈ μH/3kBT = SM 
VH/3kBT                   (6.12) 

    

де: V – об’єм частинки, SM 
=ρ S

  – намагніченість насичення 

феромагнітного матеріалу частинок при температурі Т, 
S

 - питома 

намагніченість насичення феромагнітного матеріалу частинок, ρ –густина. З 

останньої формули можна визначити об’єм феромагнітної частинки V. Якщо 

частинки мають сферичну форму, то для їх радіусу з M = ρσH і MS = ρσs 

отримаєм вираз: 

                   
H B

3
ф

S S

k T9
R =

4 rH



  
                       (6.13) 

де σH – питома намагніченість ансамблю n суперпарамагнітних частинок 

при температурі Т для конкретного поля Н; σs = nμ – питома намагніченість 

насичення ансамбля n суперпарамагнітних частинок при температурі Т, μ= 

MS

 V = ρ S

 V – магнітний момент частинки, ρ –густина і S

 - питома 

намагніченість насичення масивного зразка сплаву стехіометричного складу 

Cu2MnAl. Всі фізичні величини в формулі (6.13) були визначені під час 

експерименту. Оцінка середнього діаметра сферичних частинок дає 

значення 2R  10 нм, що приблизно вдвічі менше розмірів ОКР, отриманих 

рентгенівським методом (таблиця 6.2). Таку відмінність можна пояснити 

можливим розмірним зменшенням намагніченості М при D < 20 нм, яке 

приводить до заниженого значення розміру частинок, якщо його визначати 

за формулою (6.13). 

Таблиця 6.5. Магнітні властивості масивного зразка, стрічки і порошків 

сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9, отриманих в різних середовищах. 
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З таблиці 6.5 також видно, що питома намагніченість насичення порошків 

значно менша її значень в стрічці ( в 2 рази) (таблиця 6.5, рис. 6.26) і 

масивному сплаві ( в 4 рази) [235]. Це зменшення величини питомої 

намагніченості насичення як в стрічці, так і в порошках ймовірно пов’язане 

з високою дисперсністю ВДП, суперпарамагнетизмом металічних частинок 

і частковим розупорядкуванням структури завдяки надвисоким швидкостям 

охолодження стрічок (105-106 Кс-1) і диспергованих частинок (10 6 - 10 9 

Кс-1).  

Результати вимірювань магнітоопору стрічок і таблеток, виготовлених 

пресуванням порошків, наведено на рис. 6.27. Видно, що електроопір 

стрічки зростає з ростом температури, що притаманно металам (рис. 6.27, а 

і б). Для спресованних порошків (таблеток) температурна залежність 

електроопору, на відміну від очікуваної, має зовсім інший характер, 

нетиповий для металічних матеріалів – їх електроопір знижується при 

Зразок σS, 

А м2/кг 

Масивний зразок 16,8 a 

Стрічка 7,7 

ВДП, вода 

 

4,2 

ВДП, етанол 3,7 

ВДП, керосин 3,5 

а – значення питомої намагніченості насичення 

S

 сплава стехиометрического состава Cu2MnAl. 



226 

 

нагріві (рис. 6.27, в і г). Причому нахил кривих для таблеток із порошков, 

отриманих в етанолі і керосині, практично однаковий за винятком того, що 

після обробки сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9 в етанолі відносний опір нижчий, ніж 

після обробки в керосині. Отримані залежності електроопору від 

температури характерні для напівпровідникових матеріалів, що може 

обумовлюватися появою оксидних оболонок на поверхні частинок. Про 

існування окисів в порошках і таблетках свідчать результати 

рентгеноструктурних досліджень (таблиця 6.3). 

Відомо, що негативний ТКО в металах може бути обумовлений різними 

причинами, наприклад, розупорядкуванням структури і пов’язаною з цим 

малою довжиною вільного пробігу електронів [230]. Однак питомий 

електроопір таблеток на декілька порядків перевищує величину питомого 

електроопору металічних зразків (100 мОм/см для пресованного порошку і 

50 мкОм/см для стрічки) і в значній мірі залежить від густини (пористості) 

отриманих пресовок. При вимірюванні питомого електроопору таблеток 

фіксується сумарний ефект як від металічних ядер, так і від оксидних 

оболонок без можливості розділення цих вкладів. При цьому вклад в 

електроопір від оксидних оболонок набагато вагоміший у зв’язку з їх 

напівпровідниковою природою. Саме тому напівпровідниковий характер 

провідності таблеток пов’язаний не з розупорядкуванням структури 

металічних ядер частинок, а з наявністю на поверхні частинок порошків 

оксидних оболонок.  

Таким чином, електрорезистивні властивості таблеток сплаву Cu-Mn-Al 

залежать від присутності оксидних оболонок на поверхні частинок, 

сформованих в процесі виготовлення порошків і послідуючого їх 

пресування і відпалу, які і визначають зміну механізму електропровідності. 
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Більш високі значення відносного електроопору таблетки з порошка, 

отриманого в керосині (рис. 6.27), може бути обумовлено присутністю в ній 

окису марганця MnO, якій відсутній в таблетці з порошка, отриманого в 

етанолі (таблиця 6.3). При вмиканні магнітного поля напруженістю 480 

кА/м електроопір таблеток з ВДП сплаву Cu-Mn-Al, отриманих в етанолі чи 

керосині, змінюється на величину приблизно 0,05 %. Відомо, що 

магнітоопір пропорційний квадрату намагніченості зразка [151, 236]. 
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Рис. 6.27. Температурні залежності електричного опору сплаву 

Cu62.4Mn12.7Al24.9 в формі стрічки, отриманої спінінгуванням з розплаву а) в 

паралельному (поле співпадає з напрямом струму) магнітному полі б) 

перпендикулярному (поле перпендикулярне напряму струму) магнітному 

полі напруженістю 480 кА/м і в формі таблеток з порошків, отриманих у в) 

етанолі і г) керосині.  

 

Приймаючи до уваги значення питомої намагніченості відповідних 
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порошків (таблиця 6.5), можна припустити, що слабкий вплив магнітного 

поля на електроопір порошків і таблеток обумовлений малою об’ємною 

долею впорядкованої фази Cu2MnAl, про що свідчать рентгеноструктурні 

дані (таблиця 6.3). 

 

Висновки до розділу 6 

 

1) В стрічках Cu67Mn7Al26, та Cu62.4Mn12.7Al24.9 отриманих методом 

спінінгування в ході досліджень структурними та магнітними методами 

було виявлено систему феромагнітних наночастинок розчинених у 

немагнітній матриці. Екстраполяція ізотерм намагніченості функцією 

Ланжевена дозволила отримати середній розмір частинок, середню 

міжчастинкову відстань і концентрацію феромагнітних наночастинок. 

2) Концентрація наночастинок не залежала від концентрації елементів у 

вихідних сплавах. Об’ємна доля наночастинок після спінінгування в обох 

сплавах була приблизно в 2 рази менша за їх долю, яка відповідає стану на 

фазовій діаграмі після розпаду пересиченого твердого розчину. Це свідчить 

про те, шо спінінгування приводить лише до неповного розпаду розчину. 

3) При старінні тривалістю 6 годин при 473 К процес виділення ФН у 

стрічках завершувався, про що свідчило зростання об’ємної долі 

наночастинок з 0.08 to 0.2, тобто до значення характерного для 

пересиченого твердого розчину, що розпався. Під час старіння відбувався 

також ріст розміру наночастинок і зниження їх концентрації. 

4) Магнітні  і транспортні властивості  стрічок Cu-Mn-Al отриманих 

спінінгуванням з розплаву тісно корелюють з параметрами наночастинок, 

що сформувалися при розпаді пересиченого твердого розчину. У зразка 
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сплаву Cu71.6Mn5Al23.4 після 2 годин відпалу рентгенівська дифракція не 

фіксує присутність когерентних наночастинок, що може свідчити про їх 

малий розмір. Це корелює з низьким магнітоопором, який не перевищує 

0.1% в полі 6.2 кЕ. Дослідження також показали, що магнітоопір стрічок 

зростає з розміром частинок і їх об’ємною долею, що може пояснюватися 

більшою поляризацією електронів провідності і більшим магнітним 

моментом наночастинок, на яких вони розсіюються. 

5) Стрічки Cu67Mn7Al26 продемонстрували суперпарамагнітну поведінку 

при кімнатній температурі незалежно від часу відпалу. Магнітне 

впорядкування по феромагнітному типу і по типу спінового скла 

спостерігалось у стрічці Cu62.4Mn12.7Al24.9 після спінінгування. Ці типи  

впорядкування виникали завдяки, відповідно, обмінній і диполь-дипольній 

взаємодії, причому домінуючою при низькій температурі була 

диполь-дипольна взаємодія, яка при підвищенні температури поступалась у 

домінуванні обмінній, а при подальшому рості температури кореляція між 

частинками зникала і встановлювся суперпарамагнітний стан. 

6) Різна температурна поведінка магнітоопору в стрічках пояснюється 

різним механізмом намагнічування – індивідуальним у випадку відсутності 

кореляцій між частинками і колективним у випадку міжчастинкової 

взаємодії. 

7) Перехід з аустенітної фази в мартенситну в сплаві Cu71.7Mn4.9Al23.4  

супроводжується зростанням електроопору сплаву та зміною оптичних 

характеристик в області поглинання вільними електронами. 

8) На підставі аналізу оптичних даних встановлено, що зростання 

електроопору в мартенситній фазі сплаву Cu71.7Mn4.9Al23.4  обумовлено 

зменшенням плазмової частоти р, а також зростанням релаксаційної 
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частоти γ електронів провідності. Зменшення плазмової частоти р в свою 

чергу може бути пов’язано із збільшенням ефективної маси електронів чи 

(і) зниженням концентрації вільних електронів в мартенситній фазі сплаву. 

9) Термопружне мартенситне перетворення з о.ц.к. в мартенситну фазу 2H в 

сплаві Cu71.7Mn4.9Al23.4  приводить до зростання величини коефіцієнта 

Зеєбека. Аналіз температурних залежностей електроопору і коефіцієнта 

Зеєбека показав, що фазове перетворення приводить до зміни рівня Фермі 

сплаву. 

10)Високодисперсні порошки сплаву Cu62.4Mn12.7Al24.9, отримані методом 

електроіскрового диспергування в дистильованій воді, етанолі,  керосині, 

та їх компакти містять 14-25% впорядкованої феромагнітної фази Гейслера 

Cu2MnAl.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено механізм, що пояснює гістерезисну поведінку магнітного 

переходу у сплаві Ni51.9Mn27Ga21.1, а саме: різні температури Кюрі в 

мартенситній фазі при нагріві і охолодженні. Показано, що температурний 

гістерезис переходу (~6-10 K) між феро- та парамагнітними фазами, що 

спостерігається у цьому сплаві, виникає через різну послідовність прямих 

та обернених структурних перетворень. 

2. Вперше експериментально показано, що граткова нестабільність у сплаві 

Ni54Mn24Ga22, яка має місце завдяки близькості температур мартенситного і 

міжмартенситного перетворень, приводить до значного звуження 

температурного гістерезису мартенситного перетворення (<2.5 K). 

Встановлено, що таке звуження не впливає на величину об’ємного ефекту 

мартенситного перетворення. 

3. Вперше в процесі прямих вимірювань отримана температурна залежність 

магнетокалоричного ефекту в метамагнітному сплаві системи Ni-Mn-Sb. 

Порівняння експериментально отриманих температурних залежностей 

магнетокалоричного ефекту сплавів систем Ni-Mn-In, Ni-Mn-Ga та 

Ni-Mn-Sb свідчить про перспективність застосування сплавів Ni-Mn-In для 

магнітного охолодження. В Ni45.4Mn40.9In13.7 максимальна зміна температури 

при адіабатичному намагнічуванні ΔT ≈ -1.1 К в полі H = 18 кЕ в області 

мартенситного перетворення та ΔT ≈ 2.2 К в області температури Кюрі. 

4.  Вперше серед метамагнітних сплавів Гейслера було з’ясовано вплив 

термоциклювання через інтервал мартенситного перетворення на 

функціональну стабільність Ni45.4Mn40.9In13.7 і встановлено, що таке 

термоциклювання приводить до обумовленого фазовим нагартуванням 
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зниження теплового ефекту мартенситного перетворення. Також було 

встановлено, що додаткова термообробка при температурі нижче 

температури впорядкування B2 → L21 приводить до зростання чутливості 

температур мартенситного перетворення до магнітного поля. 

5. Вперше серед метамагнітних сплавів Гейслера в Ni45.4Mn40In14.6 

спостерігався ефект надпружності за рахунок мартенситного перетворення 

ініційованого одновісним стисненням. Встановлено характер зміни 

фізичних властивостей сплаву Ni45.4Mn40In14.6 за рахунок ефекту 

надпружності: при порівняно невисоких значеннях прикладених напружень 

(16 МПа) було зафіксовано значну оборотну зміну електроопору (~ 35 %) та 

магнітної сприйнятливості (~60%). Значні зміни фізичних властивостей при 

невисоких значеннях критичних напружень можуть бути застосовані в 

сенсорах, що реагують на механічне навантаження. 

6. Вперше було встановлено, що у тонких стрічках Cu-Mn-Al поява 

взаємодії у системі феромагнітних наночастинок Cu2MnAl розчинених у 

немагнітній матриці Cu3Al приводить до змін в температурній залежності 

магнітоопору, викликаних різним механізмом намагнічування у 

суперпарамагнітних і суперферомагнітних системах. 

7. Встановлено, що мартенситне перетворення в сплаві Cu71.7Mn4.9Al23.4 

супроводжується зміною рівня Фермі, зменшенням плазмової частоти та 

збільшенням релаксаційної частоти електронів провідності. Результати 

отримані при дослідженні електронної системи за допомогою вимірюваннь 

характеристик оптичного спектру і ефекту Зеєбека узгоджуються з прямими 

вимірюваннями електропору.   
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