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АНОТАЦIЯ 

Коломієць О.В. Дослідження впливу зовнішнього тиску та насичення 

воднем на властивості f-електронних сполук. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.11 - магнетизм. – Національний університет 

«Львівська політехніка». Інститут магнетизму Національної академії наук 

України та Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021. 

 

У дисертації визначена можливість використання водню як аналогу 

ефективного «від’ємного» тиску в інтерметалічних сполуках рідкісних земель та 

урану та вказані обмеження такого підходу. Також представлений механізм 

впливу міжуранових відстаней на магнітні властивості інтерметалідів урану. Ці 

висновки отримані в результаті експериментального та теоретичного 

дослідження інтерметалідів рідкісних земель та урану із різними структурними 

типами та різними ступенями локалізації f-станів. Дисертація складається із 

п’яти розділів. 

У першому розділі, який є загальним вступом, міститься загальний опис 

властивостей сполук на основі рідкісних земель та актинідів. Описані 

особливості енергетичного та просторового розподілу густини 4f- та 5f-

електронних станів, які визначають магнітні властивості досліджуваних 

матеріалів. Визначена залежність ступеня локалізації f-електронних станів та 

інтенсивності спінової обмінної взаємодії від міжатомних відстаней. Вказано на 

важливість експериментальних досліджень для вивчення магнітних сполук із 

сильно корельованими електронами та особливості теоретичного моделювання 

густини станів. 

У другому розділі описані експериментальні методи, які 

використовувались для синтезу інтерметалічних сполук та їх гідридів; для 

структурних та магнітоструктурних досліджень цих речовин; методи 
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вимірювання магнітних, транспортних, термодинамічних властивостей,  а також 

отримання високого тиску та методики вимірювання за високого тиску. 

У третьому розділі на основі експериментальних досліджень впливу 

наводнення та зовнішнього тиску на властивості рідкісноземельних сполук 

зроблені висновки про роль розширення та стискання кристалічної ґратки у зміні 

магнітних властивостей цих сполук, та продемонстрований взаємозв’язок між 

характером 4f станів та впливом наводнення. Розділ складається із 4 підрозділів, 

три з яких зосереджені на детальному вивченні РЗМ сполук із різним характером 

4f станів або різними магнітними підґратками. Кожен із цих підрозділів 

починається із короткого огляду властивостей досліджуваних сполук та 

очікуваного впливу змін кристалічної ґратки на їх властивості. У четвертому 

підрозділі представлені висновки розділу. 

У першому підрозділі представлений вплив згаданих змін ґратки на 

властивості 4f-сполук із проміжною валентністю станів. Вплив наводнення 

досліджували на прикладі гідридів RNi із рідкісними землями R = Ce, Pr, які були 

отримані і характеризовані вперше. Було продемонстровано, що у них 

поглинання водню призводить до надзвичайного розширення ґратки +30%, при 

якому не лише зберігається кристалічна структура вихідного матеріалу, але і її 

тип. Також продемонстрована придатність обох інтерметалідів до використання 

у ролі геттерів водню і їх здатність поглинати на 10% більше водню на одиницю 

об’єму, ніж LaNi5, який стандартним матеріалом акумуляторів H2. Встановлено, 

що поглинання водню призводить до стабілізації валентного стану церію, який у 

CeNi має нецілочисельну валентність внаслідок валетних флуктуацій, а у 

ізоструктурному PrNi із цілочисельною валентністю празеодиму наводнення 

пригнічує магнітний порядок. В обох сполуках густина станів на рівні Фермі, 

оцінена за електронним вкладом у питому теплоємність, залишається високою, 

що вказує на вторинну роль зв’язків метал-водень.  

Також у цьому підрозділі продемонстровано як зменшення чи збільшення 

об’єму ґратки внаслідок поєднання легування та зовнішнього тиску стабілізують 



3 

 

ті валентні стани іттербію в YbInCu4, які мають, відповідно, менший чи більший 

іонний радіус. 

У другому підрозділі продемонстрований вплив наводнення на магнітні 

властивості інтерметалідів, у яких лише рідкісні землі є магнітними а їх 4f-стани 

– локалізованими. Вперше представлені детальні дослідження впливу 

наводнення на поведінку ізоструктурних сполук із серії R2Pd2In(Sn), у яких 

рідкісноземельні іони утворюють аналог ґратки Шастрі-Сазерленда. 

Встановлено, що типове поглинання водню ~2 ат. H/ф.о., яке відбувається  за 

низьких тисків водню та кімнатної температури, супроводжується відносним 

розширення елементарної комірки +3%..+10%. При збільшенні тисків до 150 бар 

та/або температури наводнення до 250°С вміст водню досягає від 4 ат. H/ф.о.  до 

7 ат. H/ф.о., об’єм зростає до +23.7% (у Nd2Ni2InD≈7), і спостерігається 

орторомбічна дисторсія чи навіть аморфізація гідридів. Встановлено, що у всіх 

досліджуваних сполуках R2Pd2In(Sn) поглинання водню систематично 

призводить до пригнічення магнітного впорядкування, що виражається у 

зменшенні температури впорядкування у кілька разів або й у повній відсутності 

магнітних фазових переходів у експериментально доступному діапазоні 

температур. При цьому ефективні магнітні моменти рідкісних земель та 

електронний внесок у питому теплоємність залишались незмінними чи навіть 

зростали. Ці результати були інтерпретовані як свідчення незначного впливу 

водню на характер 4f електронних станів та електронної густини на рівні Фермі. 

Також вперше визначені атомні позиції дейтерію у HoNiAlD2.0, який 

містить найвищий обсяг водні в ряду RNiAlHx. У цьому ж підрозділі 

представлені атомної позиції елементарної комірки Tb6Co2.35Sn0.65 а також 

магнітні і транспортні властивості сполук R6Co2Sn2 у діапазоні температур від 

5 K до 300 K. Вперше встановлені їх температури магнітних фазових переходів 

та типи магнітного порядку. 

У третьому підрозділі, на прикладі RMn2(H,D)x демонструється, що 

поглинання наводнення чи дейтерування стабілізує і підсилює магнітні взаємодії 
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у РЗМ сполуках за умови присутності двох магнітних підґраток із магнітними 

моментами різного походження: f-електронного у рідкісних земель та d-

електронного у марганцю, завдяки посиленню обмінних взаємодій у d-підґратці. 

Використовуючи вимірювання питомої теплоємності, виявлено, що магнітне 

впорядкування гідридів і дейтеридів RMn2(H,D)x відбувається за суттєво вищих 

температур, порівняно із вихідними інтерметалідами, і супроводжується 

подвійними аномаліями питомої теплоємності. Ці аномалії були пов’язані в 

першу чергу із симетрією вихідних сполук. Ізотопний ефект, тобто присутність 

атомів H і/або D у ґратці грає вторинну роль. Також за результатами 

низькотемпературних вимірювань теплоємності зроблений висновок про 

відсутність депопуляції зони провідності у гідридах.  

Третій розділ закінчується проміжними висновками, у яких, зокрема, 

акцентоване систематичне пониження температур магнітного впорядкування в 

результатів наводнення РЗМ сполук із однією магнітною підґраткою та вторинна 

роль зв’язків метал-водень. 

У четвертому розділі представлені результати комплексного дослідження 

зміни фізичних властивостей інтерметалічних сполук урану в результаті 

збільшення міжуранових віддалей внаслідок наводнення або їх зменшення за 

рахунок  прикладення зовнішнього тиску. Було встановлено, що параметром, 

який регулює магнітні властивості інтерметалідів урану, є величина 

найкоротших міжуранових відстаней dU-U, її співвідношення із т.зв. межею Хілла 

3.4 Å, а також просторова напрямленість dU-U, а не абсолютний вміст водню чи 

прикладеного тиску. Окремо представлені дослідження Am-Pu за високого 

тиску.   

Перший підрозділ розділу 4 зосереджений на впливі наводнення та 

дейтерування на магнітні властивості інтерметалідів урану із різною симетрією 

кристалічної ґратки: гексагональною, орторомбічною та тетрагональною. Для 

інтерметалідів UTX (T = перехідний метал та X = p-електронний елемент) із 

гексагональною структурою типу ZrNiAl, насичених воднем (дейтерієм), верше 
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показано, що кристалографічний напрямок, вздовж якого напрямлена 

найкоротша відстань dU-U, має у кілька разів більшу стискуваність порівняно із 

кристалографічним напрямком, що перпендикулярний до dU-U. Ця 

закономірність зберігається навіть коли в результаті наводнення (дейтерування) 

напрямок найкоротшої відстані dU-U стає напрямленим вздовж іншого 

кристалографічного напрямку, аніж в материнській сполуці. Така поведінка була 

інтерпретована, як свідчення того, що в сполуках урану магнітокристалічна 

анізотропія є наслідком анізотропії двоіонних зв’язків U-U, а тому напрямок 

легкого намагнічування залишається перпендикулярним до найменшої dU-U. В 

інтерметалідах UTX із орторомбічною структурою типу TiNiSi, гідриди яких 

були синтезовані та досліджувались вперше, також спостерігається 

систематичне посилення магнітної обмінної взаємодії, яке призводить до 

зростання температур магнітного впорядкування. Зроблений висновок, що це 

посилення є наслідком зростання міжуранових відстаней. При цьому по мірі 

того, як значення dU-U стає більшим за межу Хілла і продовжує зростати, відносні 

зміни критичної температури при наводненні насичуються. На основі 

збільшення електронного вкладу у питому теплоємність при наводненні був 

зроблений висновок, що пов’язане із цим наводненням розширення кристалічної 

ґратки та, відповідно, і dU-U призводить до певного звуження 5f зон, які все ж не 

зміщаються далеко від рівня Фермі. Була також продемонстрована оборотність 

впливу водню, оскільки магнітні властивості дегідрогенованих сполук є такими 

ж як до насичення воднем.  

У сполуках U2(Ni1-xFex)2Sn із тетрагональною симетрією ґратки також 

виявлене виразне посилення обмінних взаємодій внаслідок наводнення, котре 

призводить до зростання температур магнітних фазових переходів. Вперше були 

досліджені структурні, магнітні та термодинамічні властивостей як вихідних 

сполук серії U2(Ni1-xFex)2Sn, так і їх гідридів для усього діапазону легування 

залізом: 0% ≤ xFe ≤ 100%. Також інтерметалід U2Ni2Sn вперше досліджували у 

монокристалічній формі. Завдяки доступності  монокристалу вдалося вперше 

однозначно встановити напрям легкого намагнічення, який, які і очікувалось 
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виявився перпендикулярним до найкоротшої відстані dU-U. За результатами 

магнітних, транспортних та термодинамічних вимірювань U2(Ni,Fe)2Sn  була 

детально описані магнітні властивості сполук серії, зокрема виявлене 

подавлення впорядкування при вмісті заліза xFe ≥ 20%. Була виявлений суттєвий 

вплив спінових флуктуацій на всі згадані властивості сполук. Показано, що у всіх 

гідридів U2(Ne,Fe)2SnHx температури впорядкування є вищими, порівняно із 

вихідними сполуками. Несподівано для xFe > 20% було виявлене феромагнітне 

впорядкування, хоча відповідні материнські сполуки U2(Ne,Fe)2Sn мають 

парамагнітний основний стан. Також неочікуваним виключенням виявилась 

сполука із xFe = 20%, яка є немагнітною як без водню, так і з ним. 

Предметом підрозділу 4.2. є вплив тиску на магнітні властивості 5f-сполук. 

У антиферомагнетику UCo2Si2, який вперше досліджували під тиском, 

виявили подавлення магнітного впорядкування та оцінили критичний тиску 

переходу в парамагнітний стан ~8 ГПа. Така залежність температури Неєля для 

температури була пояснена частковою делокалізацією 5f станів за звичайного 

тиску, яка лише посилюється по мірі зменшення міжуранових відстаней. 

Припущення про делокалізацію 5f станів добре узгоджується із тим, що 

ефективні моменти урану, оцінені за результатами магнітних вимірювань на 

монокристалі,  в UCo2Si2 є приблизно на 1/3 менші, порівняно зі значеннями, які 

очікуються для іонів U3+.  

Дослідження впливу тиску на властивості монокристалу U2Ni2Sn були 

проведені вперше, а за їх результатами встановлено, що прикладення 

зовнішнього тиску до 3 ГПа призводить до зростання температури Неєля в 

U2Ni2Sn. Над 3 ГПа TN починає стрімко зменшуватись. Ця поведінка була 

пояснена посиленням магнітної обмінної взаємодії за рахунок збільшення 

гібридизації 5f станів із оточенням при стисканні ґратки. Припущення про те, що 

після певного значення тиску починає відбуватись розширення 5f станів і, як 

наслідок, зменшення TN, було підтверджене результатами розрахунків 

електронної структури U2Ni2Sn. Рентгеноструктурні дослідження U2Ni2Sn до 
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18 ГПа дозволили пов’язати зміну характеру 5f станів і магнітного 

впорядкування зі структурним переходом, який відбувається в околі 3 ГПа.  

Подібна немонотонна зміна температури магнітного фазового переходу, 

цього разу феромагнітного була виявлена в UGa2. Цей монокристал під тиском 

досліджували вперше. Було продемонстроване монотонне збільшення 

температури Кюрі на 10% по мірі зростання тиску до 14 ГПа, яке за вищих тисків 

змінюється у стрімке зменшення. При 21 ГПа сполука вже була немагнітною. 

Одночасно зі збільшенням температури Кюрі спостерігається зміна впливу 

спінових флуктуацій на електричний опір UGa2, зокрема відновлення 

металоподібного характеру електричного опору.  Вплив тиску на магнітні 

властивості UGa2 пояснювали, подібно до випадку U2Ni2Sn, посиленням 

магнітної взаємодії внаслідок посилення гібридизації вузькозонних 5f станів із 

оточенням по мірі зближення атомів у кристалічній ґратці. Цими змінами 

гібридизації було пояснене спочатку посилення обмінної взаємодії, яке 

поступово доповнюється розмиванням магнітних моментів урану. Припущення, 

про вузькозонний характер  5f станів у UGa2, яке випливає із високої температура 

Кюрі (TC = 125  К) та значення ефективних моментів урану ~3 B/U. Також була 

відкинута можливість існування екранування Кондо. 

Використовуючи монокристали UCoAl та UCo0.95Fe0.05Al досліджували 

причини відхилення поведінки UCoAl від передбачень для Фермі-рідини. На 

основі вимірювання електричного опору за різних тисків дійшли висновку, що 

область, де властивості  цих речовин відхиляються від передбачень моделі 

Фермі-рідини, не є наслідком близькості до квантової критичної точки попри те, 

що вона на фазовій діаграмі температура-тиск-поле вона оточена ділянками, де 

модель Фермі-рідини добре описує форму кривих опору. Було встановлено, що 

причиною цієї поведінки є присутність спінових флуктуацій, чутливих до 

магнітного поля і/або зовнішнього тиску. Також показано, що розширення 

кристалічної ґратки внаслідок легування 5% заліза є аналогом ефективного 

від’ємного тиску порядку –1.9 ГПа. 
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Також у підрозділі 4.2. вперше представлені результати дослідження 

впливу зовнішнього тиску на електричний опір інтерметалідів Am-Pu. Було 

показано, що характеристичні риси кривих опору цих сполук визначається 

присутністю спінових флуктуацій, характер яких змінюється по мірі того, як у 

америції відбуваються структурні фазові переходи. Температури цих фазових 

переходів зміщені до нижчих тисків, порівняно із чистим Am, оскільки 

присутність ~20% Pu діє як аналог додаткового ефективного додатного тиску. 

Розрахунки зонної структури підтвердили висновки про роль флуктуацій та 

вказали, що вони, імовірно, є наслідком валентних флуктуацій  f6 →f7 в 

америцію. 

Четвертий розділ завершується проміжними висновками, що 

узагальнюють вплив структурних змін на магнітні властивості 5f-споук. 

Зокрема, встановлено, що водень можна розглядати як аналог «від’ємного» 

внутрішнього ефективного тиску; та що, подібно до додатного зовнішнього 

тиску визначною для цих властивостей є найкоротша міжуранова відстань, а не 

абсолютні значення вмісту водню чи тиску. 

Ключовi слова: f-електрони, рідкісноземельні сполуки, інтерметаліди 

урану, металогідриди, високий тиск, кристалічна структура, магнітні 

властивості, спінові флуктуації, Фермі-рідина, електронна густина, локалізація, 

електричний опір. 
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The possibility to use hydrogen as the analogue of the effective “negative” 

pressure is established in the Thesis. Also the mechanism of the influence of the inter-

uranium distances on magnetic properties of the uranium intermetallics is presented. 

These conclusions have bee drawn based on the experimental and theoretical 

investigations of the rare-earth an uranium intermetallics with the different structure 

types and different degree of the 5f-localization. The Thesis consists of the five 

chapters. 

The first chapter, which is the general introduction, contains the general   

introduction into the properties of the rare-earth and actinide compounds. It describes 

the characteristic features of the spatial and energy distribution of the 4f- and 5f-states, 

which determine the magnetic properties of the studied materials. The dependence of 

f-electron localization and the exchange strength on interatomic spacing is determined. 

It is pointed out that the experimental studies of the magnetic properties are particularly 

important given the complexity of the theoretical modelling of these phenomena. 

The experimental methods used for the synthesis of the intermetallics and their 

hydrides; for the structural and the magnetostructural studies; for the magnetic, 

transport and the thermodynamic properties; the high pressure studies are described in 

the second chapter. 
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In the Chapter 3, the conclusions about the role of the lattice expansion and 

contraction in the variation of the magnetic properties of the 4f-electron compounds 

are made based on the experimental investigation of the hydrogenated and compressed 

rare-earth intermetallics. It is also shown the hydrogenation effect is correlated with 

the character of the 4f-states. This Chapter consists of the 4 subchapters, three of which 

are devoted to the investigation of the rare-earth with the different character of the 4f 

states of the different magnetic sublattices. Each of these subchapter starts with the 

short review of the properties of the respective material as well as the expected effects 

of the lattice changes on its properties. The fourth subchapter contains the conclusions 

of the Chapter. 

The first subchapter presents the effect of the lattice changes in rare-earth 

compounds with the intermediate valence of the 4f-states. The influence of the 

hydrogenation has been studied using the RNi hydrides with the rare earths R = Ce, Pr, 

which have been synthesized for the first time. It has bene shown that the 

hydrogenation leads to the extraordinary lattice expansion of +30%, after which not 

only the crystallinity but also the structure type are preserved. Also, it has been shown 

that both materials could be utilized as the hydrogen getters, and they could absorb by 

10% per unit volume more hydrogen than LaNi5, which the industry standard for the 

H2 storage. It was found that the hydrogen absorption leads to the valence state of 

cerium, for which the valence fluctuations have been observed in CeNi, while in the 

isostructural PrNi with the whole-number valence the hydrogenation suppresses the 

magnetic ordering. In both cases the density of states at the Fermi level, which had 

been estimated from the electron contribution to the specific heat, remains high 

suggesting the secondary role of the metal-hydrogen bonding. 

In the same subchapter it is shown that the contraction or expansion of the crystal 

lattice due to the combination of the alloying and the external pressure stabilize the 

valence states of ytterbium in YbInCu4 with the lower or larger ionic radius, 

respectively. 
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The second subchapter demonstrates the influence of the hydrogenation on the 

magnetic properties of the intermetallics, where only the rare earths are magnetic and 

their 4f states are localized. The subchapter contains the first detailed investigation of 

the hydrogenation effect on the properties of the isostructural compounds form the 

R2Pd2In(Sn) series, in which the rare-earth ions are arranged in the Shastry-Sutherland 

lattice. It has been established that the absorption of about 2 H at./f.u., which takes 

place at low hydrogen pressures and the room temperature, is accompanied the 

+3%..+10% lattice expansion. The increase of pressure up to 150 bar and/or 

temperature to 250°C results in the increase of the hydrogen content up to 4..7 H at./f.u. 

while the unit cell volume increases up to +23.7% (у Nd2Ni2InD≈7) and the 

orthorhombic distortion as well as amorphization could take place. It was found that in 

all studied R2Pd2In(Sn) compounds the hydrogenation systematically leads to the 

suppression of the magnetic ordering or even the disappearance of the magnetic phase 

transitions in the experimentally available temperature range. At the same time, the 

effective magnetic moments as the electron contribution to the specific heat have been 

preserved or even increased. These results have been interpreted the indication of the 

negligible effect of the hydrogenation on the character of the 4f states as well as the 

density of stated at the Fermi level. 

Also, the atomic positions of deuterium in HoNiAlD2.0, which has the highest 

hydrogen content in the RNiAlHx series, are presented. The same subchapter presents 

the atomic positions in the unite cell of Tb6Co2.35Sn0.65 as well as the magnetic and 

transport properties of the R6Co2Sn2 compounds. The respective magnetic ordering 

temperatures and the ordering types are reported for the first time. 

In the subchapter three, using  the RMn2(H,D)x as an example, it is demonstrated 

that the hydrogen or deuterium absorption stabilizes and strengthens the magnetic 

interaction the rare-earth compounds if they contain two magnetic sublattices of the 

different origin: f-electron in the rare earths and d-electron in manganese – due to the 

strengthening of the exchanged interactions in the d-sublattice. It has been established, 

by the means of the specific heat measurements, that the magnetic ordering of the RMn2 
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hydrides (deuterides) takes place at much higher temperatures compared to the parent 

compounds and is accompanied by the double anomalies of the specific heat. These 

anomalies have been attributed primarily to the symmetry of the parent compounds. 

The isotope effect, that is the presence of the H and/or D atoms, plays the secondary 

role. The conclusion that the conduction bands are not depopulated in the hydrides has 

been made based on the low-temperature data of the specific heat. 

In the final subchapter of the Chapter 3 contains its the intermediate conclusions, 

namely the systematic suppression of the ordering temperatures in the rare-earth 

compounds with one magnetic sublattice and the secondary role of the metal-hydrogen 

bounding are emphasized. 

The Chapter 4 presents the results of the comprehensive investigation of the 

changes in the physical properties of the uranium intermetallics due to the increased 

inter-uranium distances in hydrides or the decreased such distances in the compressed 

compounds are presented. It has been established that the control parameter for the 

magnetic properties of uranium is the shortest inter-uranium distance dU-U and 

particularly its magnitude compared to the so-called Hill limit (3.4 Å), as well as the 

spatial orientation of the dU-U. Separately the high-pressure investigation of Am-Pu is 

presented. 

The first subchapter of the Chapter 4 covers the hydrogenation effects on the 

magnetic properties of the uranium intermetallics with the different lattice symmetry: 

hexagonal, orthorhombic, and tetragonal. For the hydrogenated (deuterated) UTX 

compounds (T = transition metal and X = p-electron element) with the ZrNiAl-type 

structure is has been shown for the first time that the crystallographic direction, along 

which the shortest dU-U distances are oriented, has several times higher compressibility 

compared to the perpendicular direction even in the hydrogenated (deuterated) state. 

This remains true even in the case when the crystallographic direction of the shortest 

dU-U distance is changed compared to the parent compound. Such behavior has been 

interpreted as the indication of the magnetocrystalline anisotropy in the uranium 

intermetallics been determined by the two-ion U-U interactions, which keep  the easy 
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magnetization direction perpendicular to the dU-U. The hydrides od the UTX 

intermetallics with the orthorhombic TiNiSi structure have been synthesized and 

studied for the first time. It is shown that in all of them the hydrogenation strengthens 

the exchange interaction, which leads to the increase of the ordering temperatures. 

These changes have been attributed to the increase of the inter-uranium spacing. As the 

dU-U distance becomes larger than the Hill limit an continues to increase further, the 

relative increase of the ordering temperature comes to saturation. Bases on the increase 

of the electronic contribution Based on the increase of the electronic contribution to 

the specific heat in the hydrides it has been concluded that the increase of the inter-

uranium distances leads to the narrowing of the 5f-states, which still remain close to 

the Fermi level. The reversibility of the hydrogenation effects has been shown since 

the magnetic properties of the dehydrogenated compounds are the same as those of the 

parent compounds.  

The pronounced strengthening of the exchange interactions has been also found 

in the U2(Ni,Fe)2Sn compounds with the tetragonal symmetry. The structural, magnetic 

and thermodynamic properties within the U2(Ni1-xFex)2Sn series has been investigated 

for the whole Fe-concentration range of 0% ≤ xFe ≤ 100%. The U2Ni2Sn single crystal 

has been studied for the first time. Its easy magnetization direction has been 

unambiguously determined for the to the first time, which, as expected is perpendicular 

to the shortest dU-U spacing. The magnetic properties of the U2(Ni,Fe)2Sn compounds 

has been described in detailed based on the results of the magnetic, transport and 

thermodynamic measurements. In particular, the suppression of magnetism has been 

found for the iron content xFe ≥ 20%. The physics properties of the said compounds are 

strongly influences by the spin fluctuations. It has been determined that the ordering 

temperatures of all U2(Ne,Fe)2SnHx hydrides are notably higher compared to the parent 

compounds, and the ferromagnetic order unexpectedly emerges for xFe > 20%, where 

the parent U2(Ne,Fe)2Sn have a paramagnetic ground state. Another surprising finding 

is the compound with xFe = 20%, which is non-magnetic with or without hydrogen. 

The subchapter 4.2. is devoted to the pressure effects in the 5f-compounds. 
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In the antiferromagnet UCo2Si2 which has bene studied for the first time under 

pressure, the experiments have shown that the magnetic order suppressed in this 

compound with the increasing pressure and that it should completely disappear at the 

critical pressure of about 8 GPa. Such pressure dependence of the Néel temperature 

has been attributed to the partial delocalization of the 5f states already at the ambient 

pressure and its further strengthening as the inter-uranium distances decrease. The 

assumption about the delocalization of the 5f states is in the good agreement with the 

results of the magnetization measurements, according to which the effective moment 

of uranium in UCo2Si2 is by about 1/3 smaller compared to the theoretical value for the 

U3+ ions. 

High-pressure studies of the U2Ni2Sn single crystal has been performed for the 

first time. They have shown that the external pressure of 3 GPa leads to the increase of 

the Néel temperature in U2Ni2Sn. The TN starts to decrease steeply above 3 GPa. This 

behavior has been attributed to strengthening of the magnetic exchange interaction due 

to stronger hybridization of the 5f states with their surrounding in the in compressed 

lattice. The assumption that after certain pressure the 5f states start to broaden and, as 

the result TN starts to decrease, has been confirmed by the band structure calculations 

for U2Ni2Sn. The X-rays experiments under pressures up to 18 GPa have revealed that 

the change of the character of the 5f states and the magnetic ordering could be 

associated with the structural transition taking place around 3 GPa. 

The similar non-monotonic variation of the phase transition temperature has 

been found in the ferromagnet UGa2 is described for the first time. This single crystal 

has been studied under pressure for the first time. It is shown that its Curie temperature 

increases monotonously by 10% with the pressure increasing till 14 GPa. Above that 

pressure the tendency changes to steep decrease, and at 21 GPa the compound is non-

magnetic. Simultaneously with the increase of the TC, the effect of the spin fluctuations 

changes in UGa2, e.g. the metallic character of the temperature dependence of the 

resistivity is recovered. The pressure effect on the magnetic properties of UGa2 was 

explained, similarly to the case of U2Ni2Sn, by the strengthening of the magnetic 

exchange due to more pronounced f-f and f-ligand hybridization as the result of the 
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decreasing interatomic distances in the crystal lattice. These changes of the 

hybridization explain first the stronger hybridization, and later – the wash-out of the 

magnetic moments of uranium. The assumption about the narrow-zone character of the 

5f states in UGa2 is based in the high value of the Curie temperature (TC = 125 K) as 

well as relatively high uranium moments of about 3 B/U. Also, the Kondo screening 

possibility has been rejected. 

The single crystals of UCoAl and UCo0.95Fe0.05Al have been used in the 

investigation of the  non-Fermi-liquid (NFL) behavior of UCoAl. Based on the high-

pressure resistivity measurements of UCoAl and UCo0.95Fe0.05Al, it was concluded that 

the region of the non-Fermi-liquid behavior is not due to the proximity to the quantum 

critical point. Despite the fact that this NFL region is canvassed by the FL regions on 

the temperature-pressure-field diagram, its appearance is due to the spin fluctuations, 

which are sensitive to the magnetic field and/or pressure. Also, it was shown that the 

lattice expansion due to the 5% annealing with Fe is analogous to the effective negative 

pressure of –1.9 GPa. 

Also the subchapter 4.2. contains the first report about the high-pressure 

resistivity studies of the Am-Pu compounds. The shape of the resistivity curves was 

explained by the influence of the spin fluctuations, the character of which changes at 

the structural transitions in the americium. The critical fields of these transitions are 

shifted towards the  lower values compared to the pure americium because the alloying 

with ~20% Pu acts similarly to the effective positive pressure. Band structure 

calculations have confirmed the role of the spin fluctuations and indicated that they are 

most likely due to the valence fluctuations f6 →f7 in Am. 

The intermediate conclusions of the Chapter 4 summarize the influence of the 

structural changes on the magnetic properties of the 5f-compounds. Namely, it has been 

established that hydrogen can be treated as the analogue of the effective “negative” 

pressure, also that, similarly to the external positive pressure, the driving parameter for 

the magnetic properties is the shortest inter-uranium distance rather than the absolute 

hydrogen content or the numerical value of pressure. 
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ВСТУП 

Особливості 4f- та 5 f-електронних станів 

У інтерметалічних сполук із рідкісноземельними металами та актинідами 

часто спостерігаються яскраво виражені та неординарні магнітні властивості. 

Причиною є характер станів 4f та 5f електронів у цих речовинах, а саме значні 

орбітальні моменти та високий ступінь локалізації. Як наслідок, ефективні 

моменти магнітних іонів, і особливо рідкісних земель, є близьким до значень, що 

передбачені для вільних іонних станів, і  при частковому заповненні f-орбіталей 

це призводить до значних магнітних моментів. Також значна енергія спін-

орбітальної взаємодії, особливо у сполуках актинідів, є причиною сильної 

магнітокристалічної анізотропії. Попри те, що магнітні моменти рідкісних 

земель чи актинідів в рази, а часом і на порядок перевищують відповідні 

зазначення для класичних матеріалів на основі Fe, Co, Ni із колективізованими 

3d електронами, співвідношення температур їх магнітних фазових переходів є 

зворотнім: для переважної більшості 4f та 5f магнетиків критичні температури 

не перевищують десятків Кельвінів, а значення Tc порядку 100 К вважаються 

високими. Низькі температури впорядкування є наслідком непрямої обмінної 

взаємодії між магнітним моментами 4f чи 5f-електронного походження, які 

взагалі або майже не беруть участь в утворенні хімічних зв’язків. Тобто причина 

виникнення значних магнітних моментів – віддалення f-електронних станів від 

рівня Фермі – є одночасно причиною їх слабкої взаємодії. Це протиріччя 

стимулює до пошуку методів посилення магнітної обмінної взаємодії у f-

електронних системах без втрати магнітних моментів. Воно ж послужило одним 

із мотивів для даного дослідження. Серед різноманітних можливих підходів були 

обрані ті, що дозволяють впливати на електронні стани внаслідок зміни 

кристалічної ґратки, а саме насичення воднем та прикладення зовнішнього 

тиску. Про те, що наводнення може служити доволі потужним інструментом для 

зміни магнітних властивостей свідчить, наприклад, перетворення 
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парамагнітного урану у феромагнетик UH3 із температурою Кюрі понад 170 К 

[1].  

Магнітне впорядкування може бути чутливим не лише до сили обмінної 

взаємодії, але й до симетрії розташування магнітно активних атомів. Одним із 

таких випадків є так звана двовимірна ґратка Шастрі — Сазерленда [2], яка 

складається із димерів, розташованих у базальній площині і, залежно від 

співвідношення параметрів обмінної взаємодії в окремих димерах та між ними, 

відкриває можливості реалізації різноманітних екзотичних форм 

намагнічування. Природньо очікувати, що зміни кристалічної структури будуть 

виразно впливати на баланс обмінних взаємодій у такій структурі. 

Дослідження методів впливу на температури магнітного впорядкування f-

сполук неможливе без глибокого розуміння механізмів обмінної взаємодії у них. 

Серед рідкісноземельних матеріалів сполуки церію з іншими металами 

завжди приваблюють увагу завдяки широкому спектру фізичних властивостей 

[3], що пояснюється змінами стану 4f електронних станів Ce. Він може як 

залишатись у складі атома, так і бути майже повністю колективізованим, 

залежно від структури кристалу і ліґандної гібридизації орбіталі 4f. Обидва ці 

параметри можна змінювати, прикладаючи зовнішній тиск [4] або наводнюючи 

матеріал, внаслідок чого кристалічна ґратка розширюється [5] (що може також 

призвести до зміни зв’язаного стану), чим нагадує дію негативного тиску. 

Перехід Мотта між - (локалізовані – делокалізовані 4f стани) фазами Ce при 

прикладанні тиску – добра ілюстрація сильного впливу змін ґратки на характер 

електронних станів. Подібну чутливість заповнення 4f станів до змін структури 

демонструє також Yb. 

Актиніди в твердому стані є унікальним випробувальним полігоном для 

перевірки моделей, що описують механізми магнітного впорядкування й 

делокалізації електронних станів у металах. Поступове заповнення електронної 

5f-оболонки в цій серії, що супроводжує збільшення атомного номера,  
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призводить до перетворення 

колективізованих електронних 5f-

станів на локалізовані. Це 

перетворення є аналогом переходу 

Мотта, при цьому визначальним 

чинником є кількість електронів. 

Незважаючи на ніби просту картину, 

для пояснення фізичних властивостей 

трансуранових елементів було 

висунуто кілька дуже відмінних 

теоретичних моделей [7-10].  

5f-магнетизм в легких актинідах 

суттєво відрізняється як від 

магнетизму в лантанідах на основі 

локалізованих 4f-станів, так і від 

зонного магнетизму в 3d-металах 

(Рисунок 0.1.). Хоча сильна спін-

орбітальна взаємодія все ще 

залишається суттєво подібною до зон 

5f-станів, які вносять внесок в рівень 

Фермі, вона забезпечує великі 

орбітальні моменти та чітко виражену 

магнітокристалічну анізотропію, 

якими можна знехтувати в 3d-

системах. З іншого боку, ступінь 5f-

делокалізації можна регулювати за 

допомогою внесення змін в 

кристалічну структуру та хімічний 

склад, а також зовнішніх змінних чинників, таких як тиск і магнітне поле. 

 

Рисунок 0.1. Просторовий розподіл 4f 

та 5f електронів. Релятивістський і 

нерелятивістський варіанти розрахунку 

радіальної імовірності P(R) =  4pr2Rnl  

для Sm3+ та Pu3+. (a) У  Sm3+ 

релятивістські поправки вторинні, бо  

4f орбіталі розташовані близько до 

ядра. (b) Хвіст просторового розподілу 

5f станів Pu сягає набагато далі від 

ядра, порівняно із 4f станами. Валентні 

стани 7s та 7p стягуються набагато 

ближче до ядра  (релятивістські 

ефекти). 5f електрони актинідів більше 

включені в утворенні зв’язків, ніж 4f 

електрони РЗМ [6]. 



35 

 

Оскільки колективізовані та локалізовані стани не можна надійно описати в 

однакових умовах за допомогою існуючих неемпіричних обчислювальних 

методів, ступінь делокалізації чи межу локалізації неможливо теоретично 

передбачити для конкретних речовин. Тому головним інструментом досліджень 

основних характеристик конкретного металу, сполуки чи сплаву все ще 

залишаються переважно експерименти.  

Однією із проблем є відсутність консенсусу щодо конкретних 

характеристик, які б вказували на наявність локалізації. Тому загальноприйнято 

невизначено говорити про подвійний характер 5f-систем [11], в яких одні 

властивості вказують на локалізацію, інші – на делокалізацію. Також ця 

подвійність може означати, що ціле число 5f-електронів можна розглядати як 

локалізовані електрони, а іншу частину (як правило неціле число) як 

колективізовані електрони [12]. Той факт, що електронні властивості не просто 

інтерполюють межу між локалізованим і делокалізованим станами, але при 

цьому з’являються ще й нові екзотичні кооперативні явища (нетрадиційна 

надпровідність є найбільш вражаючою з них [13]), тільки підкреслює колоритну 

природу 5f-електронів та їх взаємодії.  

Шлях до локалізації, як правило, відмічений квантовою критичною точкою 

або, загальніше, точкою, в якій виникає статичний магнетизм при граничному 

значенні T = 0 K або поблизу нього, оскільки кореляції посилюються, і зона 5f 

стає вужчою. В околі квантової критичної точки низькотемпературна поведінка 

інтерметалідів відхиляється від передбачень моделі Фермі рідини (ФР) [14].  

Класичні фазові переходи першого чи другого роду між різними станами 

системи відбуваються за скінченної температури і, у випадку фазових переходів 

другого роду, супроводжуються критичними флуктуаціями, котрі стають 

інваріантними щодо розміру системи в околі критичної точки. Доволі часто 

параметром, який визначає стан системи, є температура (напр. температура Кюрі 

у феромагнетиках). Квантові фазові переходи відбуваються за T = 0, і їх 

причиною є квантові флуктуації, що є наслідком невизначеності Гейзенберга 
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(Δ𝑡Δ𝐸 ≥ ℏ). Найчастіше стану КФП (QPT) досягають зменшуючи температуру 

фазового переходу другого роду під впливом зовнішнього тиску, магнітного 

поля чи легування до 0 К. Такий перехід називають квантовою критичною 

точкою (ККТ або QCP = quantum critical point). Флуктуації, що супроводжують 

квантовий фазовий перехід, спостерігаються і при скінченних, хоч і низьких 

температурах порядку температури рідкого гелію. Вони призводять до 

відхилення поведінки системи від передбачень для Фермі рідини, зокрема до 

незвичних степеневих залежностей опору, теплоємності чи магнітної 

сприйнятливості. У магнітних системах ці показники степеня дозволяють 

встановити характер (антиферомагнітні чи феромагнітні) та розмірність 

спінових флуктуацій, що передують фазовому переходу [15-17]. Для 

дослідження характеру флуктуацій часто використовують вимірювання 

температурної залежності опору 𝜌(𝑇), які можна проводити у широкому 

діапазоні температур, магнітних полів і тисків, а зміна саме двох останніх 

параметрів є найпоширенішим методом досягнення квантового критичного 

стану. Відхилення від ФР залежності 𝜌~𝐴𝑇2 легко виявити і воно є 

характеристичним показником поведінки типу не-Фермі рідна (НФР або NFL = 

non-Fermi liquid). 

Описаний режим квантової критичності передує переходу Мотта, в якому 

відбувається дійсна локалізація. На сьогодні сполуки, які знаходяться поблизу 

квантової критичної точки або переміщені до неї гідростатичним тиском, 

являють собою по-справжньому захоплююче поле для досліджень [18]. З іншого 

боку, цей же тиск може діяти протилежним чином на речовини, які знаходяться 

далеко від режиму квантової критичності – в діапазоні сильних магнітних 

систем, розташованих поблизу переходу Мотта [19, 20]. Тут магнітні моменти є 

досить стійкими відносно стиснення об’єму, хоча скорочення міжатомної 

відстані може призвести до значного підвищення температур магнітного 

впорядкування, внаслідок чого можуть з’явитись цікаві характеристики 5f-

магнетизму поблизу кімнатної температури.  
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В сполуках урану відстань U–U (dU–U) є суттєвим параметром, від якого 

залежить характер та гібридизація 5f станів і, як наслідок, їх магнітні властивості. 

При невеликих відстанях U–U, які коротші за границю Хілла (3.4–3.6 Å), 

перекриття хвильових функцій 5f–5f є значним, і зона 5f стає ширшою; такі 

сполуки часто виявляють надпровідний і немагнітний основний стан. У випадку 

великої dU–U перекриття хвильових функцій 5f–5f незначне, відповідна зона стає 

вужчою, і 5f-електрони виявлять тенденцію до локалізації. Основний стан в 

таких сполуках зазвичай не є надпровідним і часто є магнітним. Необхідно також 

враховувати наявність виключень з правила Хіла через гібридизацію 5f-ліганд, 

яка працює як інший механізм делокалізації на додаток до перекриття 5f-5f. Тому 

в цьому випадку необхідно розглядати додаткові параметри, які можуть 

породжувати чи пригнічувати магнетизм. Але першому наближенні домінуючи 

роль будуть відігравати зміни кристалічної ґратки внаслідок стискання 

(зовнішній тиск) чи розширення (наводнення). 

Дослідження за високих тисків є одним із інструментів для дослідження 

характеру 5f-станів. Зміни температури впорядкування під дією стиснення 

ґратки слугують індикатором характеру електронних станів, що беруть участь в 

утворенні магнітних моментів та обмінних взаємодіях. Прикладення 

зовнішнього тиску до зонної системи, як правило, призводить до пригнічення 

магнітних моментів, а також до зниження температури впорядкування внаслідок 

розширення зони під дією тиску. Такий вплив тиску також пов’язаний із 

додатним магнітооб’ємним ефектом: утворення магнітних моментів 

супроводжується відносно значним збільшенням атомного об’єму й навпаки 

[21]. Якби в магнітних взаємодіях брали участь локалізовані стани, зовнішній 

тиск мало впливав би на магнітні моменти й температури їхнього впорядкування. 

У деяких випадках може навіть спостерігатися незначне збільшення критичної 

температури через невеликі зміни взаємодії Рудермана - Кіттеля - Касуї - Йошіди 

(РККЙ, RKKY) [21]. 
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У виняткових випадках тиск може підтримувати утворення магнітних 

моментів. Наприклад, у Yb він надає перевагу меншому магнітному 4f 13-стану 

перед більшим немагнітним 4f 14-станом. Проте такий ефект не очікується для U, 

який дуже далекий від немагнітного 5f 6-стану.  

Особливу полеміку стосовно поведінки 5f-електронних систем викликає 

ситуація в безпосередній близькості від точки переходу (в межах ряду актинідів) 

до локалізації, яка знаходиться між елементами Pu і Am [22-26]. Традиційні 

методи розрахунків електронної структури явно непридатні для режимів із 

сильними електронними кореляціями, котрі є визначальними (для магнітних 

властивостей) на помітній частині шкали енергій зв’язку. Досі було здійснено 

кілька спроб урахування багаточастинкових кореляцій на рівні теорії 

динамічного середнього поля. Ці результати пояснюють такі фундаментальні 

факти, як немагнітний характер або підвищену електронну теплоємність δ-Pu [8, 

27-29], але питання щодо області застосування й обмежень окремих підходів 

залишаються відкритими. Саме тому роль експерименту є вкрай важливою, 

оскільки він з одного боку надає вихідні дані для побудови моделей поведінки 

актинідів, а з іншого – шляхи перевірки коректності висновків цих моделей. 

Можливість змінювати вихідний стан сполуки, наприклад змінюючи взаємне 

розташування атомів в результаті прикладення зовнішнього тиску, наближує 

експериментальні умови до модельних, не змінюючи модельну сполуку. 

Окрім вивчення характеру і механізмів локалізації 5f стані актиніди також 

надають унікальні можливості для вивчення магнітної анізотропії. Зазвичай 

сильна магнітна анізотропія, яка є життєво необхідною складовою для численних 

застосувань постійних магнітів і спінтронних пристроїв, пов’язана, як із 

локалізованими електронними станами, котрі обумовлюють орбітальні магнітні 

моменти, а ті, в свою чергу, пов’язують спінову підсистему із конкретними 

кристалографічними напрямками. Механізм цього зв’язку на мікрорівні, 

названий кристалічним електричним полем (КЕП), базується на спін-орбітальній 
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взаємодії та на тому факті, що стани з різною орієнтацією орбітального кутового 

моменту мають різний розподіл заряду в дійсному просторі і, як наслідок –різну 

повну енергію за наявності градієнтів електричного поля. Типовими прикладами 

такого механізму анізотропії є металічні системи 4f, в яких взаємодія 

локалізованих станів 4f з розподілом заряду навколо іона 4f може бути описана 

як одноіонний ефект. Відсутність суттєвих орбітальних моментів у легших 

перехідних металів, таких як Fe, Co та Ni, є причиною того, що анізотропія є 

нехтовно малою в порівнянні з системами 4f.  

В уранових системи часто спостерігаються впорядковані магнітні моменти 

5f, хоча дуже сильна спін-орбітальна взаємодія невідворотно призводить до 

появи значних орбітальних моментів, навіть якщо стани 5f не локалізовані [30]. 

Єдиною попередньою умовою є наявність спінових моментів. Вони можуть 

з’являтись спонтанно в феро- та антиферомагнетиках, а також можуть бути 

наведені магнітним полем у парамагнітному стані. В таких системах прив’язка 

магнітних моментів до кристалографічних напрямків може бути різною. 

Розподіл заряду 5f не є розподілом хвильових функцій атомів, як у речовинах 4f, 

а більше залежить від зв’язку. Участь 5f станів в утворенні міжатомних зв’язків 

випливає із їх зонного. Локалізація 5f має місце у важчих актинідах (які йдуть 

після Pu, тобто в Am, Bk, Cf тощо) і може відбуватись, хоча й рідко, навіть в 

системах U, але, імовірно, обмежена кількома випадками, такими як UPd3 [31]. 

Хоча деталі електронної структури окремих речовин можуть бути досить 

заплутаними, основні правила чи тенденції для орієнтації орбітальних кутових 

моментів повинні відображати напрямки зв’язку 5f-5f. Такі тенденції, виведені 

теоретично для анізотропії, у якій важливу роль відгравала гібридизація [32], 

були дійсно знайдені в інтерметалідах на основі U [33] з анізотропним зв’язком 

U-U. Отже, магнітна анізотропія виникає разом із анізотропією механічних 

властивостей [34]. 

Вибіркова участь 5f електронів в утворенні металічному зв’язку може бути 

представлена як переважне заповнення станів з повним моментом, 
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перпендикулярним до напрямків зв’язку. Те, що 5f стани урану містять двома чи 

електронами на атом U урану є запорукою того, що ситуація далека від сферичної 

симетрії. Енергія такої анізотропії може бути виразно вищою за енергію 

одноіонної анізотропії КЕП, оскільки в інтерметалідах урану повертання 

магнітних моментів повинно буде призвести до зміни конфігурації зв’язку, що в 

багатьох випадках є практично неможливим, якщо врахувати наявні магнітні 

поля на рівні десятків Тесла, які продукують енергії Зеемана на рівні всього 

кількох меВ. Оскільки цей тип анізотропії залежить переважно від взаємозв’язку 

U-U, його можна часто називають двоіонною анізотропією. І одним із цікавих 

питань у дослідженнях магнітокристалічної анізотропії уранових інтерметалідів 

є те, наскільки універсальними прості правила щодо моментів U, 

перпендикулярних напрямкам зв’язку U-U, в різноманітних системах U.  

Актуальність теми. Актуальність теми дисертації зумовлена 

необхідністю дослідження методів регулювання магнітних властивостей f-

електронних сполук; вивчення впливу міжатомних і, зокрема міжуранових, 

відстаней на електронну структуру, магнітні, транспортні та термодинамічні 

властивості цих сполук; аналізу взаємозв’язку магнітних властивостей 5f сполук 

із f-f та f-ліганд гібридизацією; розвинення теоретичних уявлень про механізми 

впливу розширення чи стискання  кристалічної ґратки на електронну структуру 

інтерметалідів рідкісноземельних  металів та урану; удосконалення методик 

отримання гідридів сполук урану та експериментального дослідження їх 

властивостей; потребою глибшого розуміння придатності наводнення в ролі 

інструменту для досягнення ефективного «від’ємного тиску» та 

комплементарної методики до зовнішнього тиску. 

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

дисертацією було виконано у Карловому університеті м. Прага (Чехія), Інституті 

фізики твердого тіла Токійського університету м. Кашіва (Японія), Інституті 

трансуранових елементів Об’єднаного дослідницького центу Європейської 



41 

 

комісії у м. Карлсруе (Німеччина) в рамках наступних науково-дослідницьких 

робіт: 

1. Дослідницькі програми MSM113200002 та MSM0021620834 та Міністерства 

освіти  Чеської республіки 

2. Програма Research Infrastructures action of the Improving Human Potential 

Programme (IHP), контракт RITA-CT-2006-026176 Європейської комісії 

3. Гранти № P204/10/0330 та № P204/12/0150 Чеського наукового фонду 

4. Гранти № 18-02344S та № 16-03593S Чеського наукового фонду 

5. Гранти KAKENHI № JP15K05156 та JP15KK0149 Японського товариства для 

розвитку науки (Japan Society for the Promotion of Science JSPS)  

6. Програма ACTINET-I3 Європейської комісії 

7. Проект № LM2011025 програми Чеських дослідницьких інфраструктур  

Автор дисертації був виконавцем в цих науково-дослідницьких роботах. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

розв’язання наукової проблеми контрольованого впливу на магнітні властивості 

інтерметалічних сполук із 4f та 5f елементами шляхом модифікації їх 

кристалічної ґратки; вивчення особливостей такого впливу в залежності від 

характеру f-електронних станів; аналіз можливості використання наводнення як 

інструменту ефективного «від’ємного» тиску та як комплементарної методики 

до зовнішнього «додатного» тиску. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

• Розвинути методику синтезу гідридів інтерметалідів урану та дослідження 

термодинамічних властивостей дрібнодисперсних зразків; 

• Експериментально визначити сорбційні властивості РЗМ та уранових сполук 

а також їх придатність для оборотного накопичення водню; 

• Синтезувати насичені гідриди РЗМ та уранових інтерметалідів із різним 

вмістом водню за незмінного вмісту інших компонентів речовини. Дослідити 



42 

 

кореляцію між вмістом водню, структурними та магнітним властивостями цих 

речовин. Встановити зворотність змін після повної десорбції водню; 

• Встановити вплив відносного розширення ґратки ~10% внаслідок наводнення 

на характер 5f-електронних станів а також на гібридизації f-f та f-ліганд. 

Встановити вплив водню на густину станів в околі рівня Фермі; 

• Експериментально дослідити зміну магнітних та інших властивостей сполук 

урану та інших актинідів за поступового збільшення тиску. Дослідження 

провести на монокристалічних зразках для коректного відображення 

магнітокристалічної анізотропії цих речовин;  

• Встановити можливість зміни ступеня локалізації 5f-електронних станів в 

результатів застосування тисків із діапазону 1..10 ГПа, які призводять до 

відносного стискання ґратки до ~10%;  

• Дослідити природу низькотемпературного стану не-Фермі-рідини (НФР), 

обмеженого областями Фермі-рідини, на фазовій діаграмі тиск-поле-

температура UCoAl. Встановити придатність моделі квантового критичного 

переходу для пояснення причини виникнення цього НФР стану 

• Узагальнити отримані експериментальні дані для гідридів та безводневих 5f-

сполук під тиском в рамках уніфікованої моделі, що описує закономірності 

розвитку магнітних властивостей f-електронних систем внаслідок як 

стискання так і розширення кристалічної ґратки, враховуючи ступінь 

локалізації f-станів у вихідному стані 

Об’єктом дослідження були явища намагнічування та перенесення, що 

відбуваються у f-електронних сполуках, їх залежність від характеру f-станів та 

вплив на них збільшення і зменшення міжатомних відстаней у досліджуваних 

сполуках. 

За безпосередній предмет дослідження було обрано структурні, магнітні, 

транспортні та термодинамічні властивості РЗМ та уранових інтерметалідів та їх 

зміни в результаті поглинання водню і під впливом зовнішнього тиску. 
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Методи дослідження. У дисертації застосовуються наступні відомі 

методи математики, експериментальної та обчислювальної фізики: 

• Лінійна апроксимація за методом найменших квадратів та зважених 

найменших квадратів для визначення вільних параметрів при описі 

температурних і польових залежностей намагніченості, температурних і 

польових залежностей питомого опору, температурних залежностей питомої 

теплоємності 

• Метод Рітвельда для профільного аналізу порошкових дифрактограм та 

визначення параметрів ґратки, положень атомів, заповнення атомних позицій 

та температурних коефіцієнтів 

• Порошкова рентгенівська дифрактографія у геометрії Бреґа-Брентано та 

дифрактографія Лауе на монокристалах для визначення фазового складу і 

структурних властивостей інтерметалідів та їх гідридів 

• Релаксаційний метод вимірювання питомої теплоємності із однією та двома 

релаксаційними константами 

• Екстракційний метод вимірювання намагніченості 

• 4-зондовий метод вимірювання питомого опору 

• Методи лінійної алгебри, аналітичної геометрії, теорії функцій комплексної 

змінної, методи усереднення та інші 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі: 

1. Встановили, що наводнення f-електронних сполук можна розглядати як 

інструмент для розширення кристалічної ґратки, тобто аналог ефективного 

«від’ємного тиску», нехтуючи у першому наближенні зміною електронної 

густини внаслідок утворення водневих зв’язків. 

2. Запропонували використовувати насичення воднем та зовнішній тиск, як дві 

методики для впливу на магнітні та інші властивості f-електронних сполук, 

котрі доповнюють одна одну та дозволяють досягати розширення та 

стискання кристалічної ґратки на +/-10% без аморфізації чи розкладу. 



44 

 

3. Для сполук RNi вперше синтезовані гідриди різного складу, визначені їх 

структурні, магнітні та термодинамічні властивості.  

4. Для сполук R2Pd2In(Sn) вперше синтезовані гідриди різного складу, 

досліджена їх поведінка при дегідрогенації,  визначені структурні, магнітні 

та термодинамічні властивості.  

5. Вперше синтезовані гідриди інтерметалічних сполук UTX різних 

структурних типів, визначені їх структурні, магнітні, термодинамічні та 

спектральні властивості.  

6. Вперше синтезовані гідриди інтерметалічних сполук U2(Ni,Fe)2Sn із різним 

вмістом заліза. Проведені детальні дослідження фізичних властивостей 

вихідних сполук та гідридів за звичайного та високого тиску, в тому числі із 

використанням монокристалу U2Ni2Sn.  

7. Вперше проведене детальне дослідження змін магнітного впорядкування в 

UGa2 за високого тиску, використовуючи монокристалічний зразок. 

8. Вперше детально дослідили відхилення від поведінки типу Фермі-рідини із 

використанням монокристалів UCoAl та U(Co,Fe)Al.  

9. Вперше виявили пригнічення магнітного впорядкування в UCo2Si2 під дією 

тиску та оцінили критичний тиск переходу у парамагнітний стан. 

10. Вперше дослідили зміни розсіяння електронів провідності у сплавах Am-Pu 

під дією тиску.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному: 

1. Визначено, що концентрація водню на одиницю об’єму у насичених гідридах 

RNiHx перевищує концентрацію в LaNi5, який є типовим матеріалом для 

водневих акумуляторів, а PrNi має властивості геттеру водню. Останні дві 

властивості дозволяють розглядати сполуки із серії RNi як матеріал для 

накопичення та зберігання водню. 

2. Встановлено, що наводнення систематично подавляє впорядкування 4f 

магнітних моментів у сполуках із єдиною магнітною підґраткою, яка 

складається із РЗМ атомів та за умови, що характер 4f станів цих атомів у 
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вихідній сполуці є близьким до іонного. Це означає, що пошук магнітних 

гідридів РЗМ слід вести серед речовин із двома магнітними підґратками, f- та 

d-типів, у яких розширення ґратки посилює магнітні взаємодії у d-підґратці. 

3. Встановлено, що дослідження стискуваності або температурного 

розширення монокристалів 5f інтерметалідів під тиском дозволяє оцінювати 

напрямки їх легкого намагнічування без магнітних вимірювань,. Це дозволяє 

досліджувати вплив зовнішнього тиску на магнітну структуру без 

доступності нейтронографічних інструментів та за тисків понад 3 ГПа, де 

прямі магнітні вимірювання є суттєво ускладненими.  

4. Встановлено, що поглинання водню систематично призводить до посилення 

магнітної взаємодії, і, як наслідок, до зростання температур магнітних 

фазових переходів у інтерметалічних сполуках урану. Цей ефект є 

універсальним, незалежно від кристалічної структури та складу вихідного 

інтерметаліду. Виразність ефекту залежить від міжуранових відстаней, а 

отже, характеру 5f станів вихідної сполуки. Збільшення температур 

впорядкування у гідридах у кілька разів або поява впорядкування у 

парамагнетиках після поглинання водню є звичними. Таким чином, 

наводнення може використовуватись для отримання магнітних гідридів 

сполук урану із високими критичними температурами. 

5. На прикладі системи U(Co,Fe)Al було встановлено, що відхилення від 

поведінки типу Фермі-рідини при низьких температурах та в околі появи 

магнітного впорядкування на може бути не пов’язане із наближенням до 

квантової критичної точки, але із виразними спіновими флуктуаціями, які 

пригнічуються зовнішнім тиском та/або магнітним полем. Це дозволяє 

інтерпретувати низькотемпературне розсіяння електронів у системах на межі 

магнітного впорядкування не лише в парадигмі квантового критичного 

переходу. 

6. Вплив тиску порядку 1..10 ГПа на магнітні властивості різних уранових 

сполук описали в рамках моделі, де гібридизація f-станів між собою та із 

електронними станами лігандів є визначним чинником, що впливає на 
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магнітні властивості при деформаціях кристалічної ґратки порядку 1..10%. 

Делокалізацію станів 5f у досліджуваних сполуках встановили як вторинний 

фактор впливу на магнетизм. Ці результати дозволяють краще описувати 

кореляції між параметрами ґратки та характером 5f-станів за умови 

проміжної або слабкої делокалізації останніх. Також отримані дані можна 

використовувати для калібрування розрахункових моделей, які 

використовують для теоретичного визначення густини електронних станів 

сильнокорельованих сполук. 

7. Встановили, що при стиску межі характеристичних режимів розсіяння у 

сполуках Am-Pu співпадають із тисками структурних переходів америцію, 

якщо врахувати додатковий стиск ґратки внаслідок легування атомами Pu. Це 

дозволяє встановити зв’язок між структурними переходами та характером 

спінових флуктуацій в америцію. 

8. Те, що наводнення f-електронних сполук можна розглядати як аналог 

ефективного «від’ємного тиску», дозволяє використовувати його як 

комплементарну до зовнішнього тиску методику при вивченні фізичних 

властивостей таких матеріалів. Як наслідок, діапазон відносних деформацій 

ґратки можна розширити до -10..+10%. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації викладено у 

35 статтях у міжнародних реферованих журналах, які індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus Web of Science [1-35], з яких статті [2] та [5], 

[14] та [16], [26] та [28], [30] та [31] опубліковано в однакових номерах журналів. 

Результати дисертації також висвітлені у 29 тезах, працях та матеріалах 

міжнародних наукових конференцій, з’їздів та колоквіумів [36-64]. У роботах, 

опублікованих у співавторстві, особисто автору належать: [1, 2, 8, 14, 18, 19, 20, 

24, 26, 27, 32] – постановка задачі, синтез полікристалічних матеріалів, 

проведення усіх або частини експериментів, аналіз даних та вибір і розвинення 

моделі для інтерпретації результатів; [21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35] 

– постановка задачі, аналіз даних, участь у виборі і розвиненні моделі для 

інтерпретації результатів; [3, 15] – вимірювання магнітних властивостей, 
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інтерпретація результатів; [4] – вимірювання магнітних і транспортних 

властивостей, інтерпретація результатів; [5] – аналіз експериментальних даних; 

[6] – постановка задачі, синтез матеріалів; [7] – постановка задачі для 

дослідження гідридів, синтез гідридів, їх магнітні вимірювання та інтерпретація 

отриманих даних; [9] – магнітні вимірювання за високого тиску, аналіз 

отриманих даних; [10] – синтез дейтериду, участь у аналізі даних; [11] – 

постановка задачі, синтез матеріалів, аналіз даних; [12, 13] – синтез частини 

матеріалів, розробка методики вимірювань питомої теплоємності 

дрібнодисперсних матеріалів, частина вимірювань питомої теплоємності, аналіз 

даних; [16, 17] – вимірювання транспортних властивостей за високих тисків, 

інтерпретація результатів. 

Співавторами наукових праць дисертанта захищені такі дисертації: 

Кольвіч-Ходак Л. (Kolwicz-Chodak Liliana) «Ciepło właściwe związków RMn2Hx», 

Краків, 2011; Адамска А. (Anna Adamska) «Variation of actinide magnetism in 

uranium based hydrides and other selected systems», Краків, 2011; Машкова С. 

(Mašková Silvie.) «Structure and magnetic properties of f-electron compounds and 

their hydrides», Прага, 2013. 

Усі наукові узагальнення, положення, результати, висновки та 

рекомендації, викладені у дисертації, виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційних 

досліджень доповідались на наступних міжнародних наукових конференціях: 

1. International Conference on Magnetism, ICM 2003, (Rome, Italy, July 27 – August 

1, 2003) 

2. The 44th International Conference of the European High-Pressure Research Group, 

EHPRG 44 (Prague, Czech Republic, September 4-8, 2006) 

3. Joint 21st AIRAPT and 45th EHPRG International Conference on High Pressure 

Science and Technology 2007 (Catania, Italy, September 17-21, 2007) 

4. Міжнародна конференція «Фізика конденсованих систем та прикладне 

матеріалознавство» (Львів, Україна, 11-13 жовтня, 2007) 
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5. 38èmes Journées des Actinides, JdA 38 (Wrocław, Poland, April 12-15, 2008) 

6. 42èmes Journées des Actinides, JdA 42 (Bristol, United Kingdom, April 18-21 

2012) 

7. 18th International Conference on Solid Compounds of Transition 

Elements(Lisbon, Portugal, March 31- April 05, 2012) 

8. The 19th International Conference on Magnetism with Strongly Correlated 

Electron Systems ICM 19  and SCES 2012 (Busan, Korea, July 8-13, 2012) 

9. Prague Colloquium on the f-electron Systems, PCFES 10 (Prague, Czech Republic, 

August 21-24, 2012) 

10. 34. International Czech and Slovak calorimetric seminar, KalSem 34 

(Harrachov, Czech Republic, May 05- June 1, 2012) 

11. 9th International Conference on the Chemistry and Physics of the Actinide 

Elements, Actinides 2013 (Karlsruhe, Germany, July, 21-26, 2013) 

12. ХІІ International Conference On Crystal Chemistry Of Intermetallic 

Compounds, ІМС ХІІ (Lviv, Ukraine,  September 22-26, 2013). 

13. Prague Colloquium on the f-electron Systems, PCFES 11 (Prague, Czech 

Republic, July 2-5, 2014) 

14. 45èmes Journées des Actinides, JdA 45 (Prague, Czech Republic, April 15-19, 

2015) 

15. XIII International Conference On Crystal Chemistry Of Intermetallic 

Compounds, ІМС XIII (Lviv, Ukraine,  September 25-29, 2016). 

16. Prague Colloquium on the f-electron Systems, PCFES 12 (Prague, Czech 

Republic, July 4-7, 2018) 

17. 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism, CSMAG 17 (Košice, 

Slovakia, June 3-7, 2019) 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 352 

сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, опису 

експериментальних методів, двох розділів, перший із яких містить 3 підрозділи 

та проміжні висновки, другий – 2 підрозділи та проміжні висновки, а також 

загальних висновків. Кожен із розділів містить перелік використаних джерел. 

Обсяг основного тексту дисертації (вступ, розділи дисертації та висновки) 

складає 352 сторінки друкованого тексту. Робота містить 163 рисунки та 25 

таблиць. Список використаних джерел на 22 сторінках містить 409 посилань, 

котрі знаходяться в кінці кожного розділу. 
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РОЗДІЛ 1  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ 

Синтез полікристалів 

Полікристалічні зливки інтерметалідів отримували шляхом 

електродугового плавлення елементних складників (металів) в атмосфері аргону 

зі ступенем чистоти 6N. Залежно від рівноважного тиску пари складових у 

розплавленому стані, їх наважували у стехіометричних пропорціях або із 

надлишком 1%-3% для високого тиску пари. Для синтезу, як правило,  

використовували рідкісноземельні метали чистотою 3N та інші метали зі 

ступенем чистоти від 4N до 6N. Уран використовували як у збідненій, так і у 

природній формах зі ступенем чистоти не гірше 2N. Також використовували 

металічний уран, очищений методом високострумового нагріву протягом не меш 

як 3 тижнів, що збільшувало ступінь чистоти до 3N. Зливки перевертали і 

переплавляли кілька разів для забезпечення однорідності зразків. У окремих 

випадках виплавлені зразки відпалювали у вакуумованих кварцових трубках, за 

температур від 450°C до 900°C, залежно від температури плавлення матеріалу, 

кількох тижнів, після чого їх повільно охолоджували до кімнатної температури. 

Синтез монокристалів 

Монокристали отримували методом Чохральського у триелектродній 

дуговій печі на основі із водяним охолодженням в захисній атмосфері азоту, 

використовуючи попередньо сплавлений полікристал. В якості зародка 

використовувався вольфрамовий стержень. Типова швидкість витягування 

становила 10 мм/год. Окремі монокристали, зокрема Yb1-xRxInCu4, отримували 

розплавом у індієвому флюсі.  

Синтез гідридів 

Для синтезу гідридів використовували полікристали вихідних сполук, 

подрібнені на сумбіліметрові частинки. Щоб видалити поверхневі домішки, 

порошок нагрівали до 250 °C (у окремих випадках до 560 К) в динамічному 
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вакуумі (10-6 мбар) та охолоджували до кімнатної температури при 

безперервному відкачуванні. Після охолодження в реакційну камеру подавали 

газоподібний водень ступеню чистоти 6N або дейтерій із чистотою 3N. Залежно 

від умови синтезу використовували тиск водню від 1 бар до 150 бар та 

температури від кімнатної до 750 °C. Синтез гідридів рідкісноземельних сполук, 

як правило, відбувався за тисків до 10 бар із окремими виключеннями, в той час 

як наводнення сполук урану вимагало поєднання тисків понад 100 бар та високих 

температур. Також могли застосовувати циклічне нагрівання та охолодження до 

кімнатної температури для отримання однорідного розподілу водню у матеріалі 

зі швидкістю від 1 °С/хв. до 3 °С/хв. Загальна витримка у атмосфері водню 

становила від кількох годин до кількох діб. 

Склад гідриду визначали двома кількома методами: 

- об’ємним методом за падінням тиску в каліброваному об’ємі (величина 

похибки від 1% до 10% для тисків синтезу від 1 бар до 100 бар) 

- масовим методом за зміною ваги зразка внаслідок наводнення. Зміна 

була порядку десятих долей міліграма, а тому її можна було 

зареєструвати із достатньою точністю для зразків масою від 2 г 

(величина похибки – приблизно 10%) 

- десорбційним методом за зростанням тиску у каліброваному об’ємі під 

час розкладання в вакуумі (величина похибки – приблизно 1%). 

Здебільше використовували принаймні два різні методи для оцінки вмісту 

водню у гідриді. Різниця між значеннями кількості атомів H на формульну 

одиницю (ат. H/ф. о.), отриманими різними способами, не перевищувала 10%.  

Розклад (дегідрогенізацію) зразків виконували нагріванням у 

вакуумованому реакторі зі швидкістю 3 °C..5°С за хвилину до 750 °C. Здебільше 

експерименти з дегідрогенізації проводили у 2 цикли. Під час кожного циклу 

зразок нагрівали до 750 °C у вакуумі, потім реактор від’єднували від решти 

апарата гідрогенізації й охолоджували. Значення тиску виділеного водню 

використовували для визначення складу зразка, після чого відкачували 
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виділений газ і повторювали всю процедуру. Вміст H також перевіряли 

вимірюванням зміни ваги дегідрогенізованого матеріалу. 

Структурний аналіз  

Структуру полікристалів інтерметалічних сполук та їх гідридів вивчали 

методом рентгенівської порошкової дифракції порошку найчастіше із Cu анодом 

(Cu Kα) в геометрії Брегга – Брентано. У окремих випадках використовувати 

джерела рентгенівського випромінювання із Co (Co Kα) та Mo (Mo Kα) анодами. 

Всі дифракційні спектри отримували на промислових дифрактометрах фірм 

Bruker, Siemens, Seifert, Micrometa. Для дослідження температурної залежності 

параметрів кристалічної структури використовували промислові 

дифрактометри, обладнані кріостатами із охолодженням проточним гелієм 

(мінімальна доступна температура 5 К) та берилієвими вікнами, прозорими для 

рентгенівського випромінювання. 

Експерименти з рентгенівської дифракції на UNiAlD2.1 в умовах високого 

тиску проводили за кімнатної температури і тисків до 22 ГПа за допомогою 

модифікованого дифрактометра Bruker D8 із оптичною системою з 

фокусувальним дзеркалом, установленим на джерелі з молібденовим анодом, що 

обертається (λ = 0.70926 Å). Мікрозразок UNiAlD2.1 знаходився у пристрої 

високого тиску із алмазними ковадлами (diamond anvil cell — DAC) у берилієвій 

шайбі, у якій в ролі середовища передачі тиску використовували силіконову 

олію. Рентгенодифракційні дані для високих тисків отримували на детекторі 

Bruker Smart APEX II. Для визначення тиску визначали зміну довжин 

характеристичних ліній у спектрі люмінесценції рубіна. Для первинної обробки 

дифракційних зображень використовували програмне забезпечення ESRF 

FIT2D.  

У експерименті із дифракцією нейтронів на монокристалі U2Ni2Sn 

використовували циліндричний зразок об’ємом близько 2 мм3, отриманий із 

більшого зливка. Параметри ґратки за різних температур визначались в межах 

цього ж експерименту на монокристальному дифрактометрі (SCD) в Лос-
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Аламоському центрі з вивчення фізики нейтронів, Лос-Аламоська національна 

лабораторія, Нью-Мексико, США.  

Магнітну структуру U2Ni2Sn в визначали за даними  низькотемпературної 

нейтронографії на Окриджській (Oakridge) національній лабораторії, США. 

Використовувався чотирикружний дифрактометр HB3A в ізотопному ядерному 

реакторі з великою густиною нейтронного потоку, обладнаний кріостатом 

“Displex” з замкнутим циклом газу He. Монохроматор PG(002) забезпечив 

промінь нейтронів з довжиною хвилі 1.546 Å. На шляху променю нейтронів 

перед зразком був вставлений фільтр з піролітичного графіту для зменшення 

забруднення λ/2. Моделі магнітної структури і базисні вектори були визначені за 

допомогою програми BASIREPS з пакету програм FullProf [1]. 

Для уточнення кристалічної структури за методом Рітвельдом на основі 

рентгенівської дифракції і в окремих випадках – нейтронної дифракції, в т.ч. за 

високих тисків та низьких температур, використовували програмний пакет 

FullProf Родрігеса-Карвахала (рентгенівська дифракція) [2, 3] та GSAS 

(дифракція нейтронів) [4]. Кристалографічну структуру нормалізували, 

використовуючи програму Structure Tidy [5]. 

Для оцінки якості структури, присутність зерен-двійників та орієнтації 

монокристалів використовували метод Лауе. 

Оскільки переріз розсіяння водню для рентгенівського випромінювання є 

надто малим, то для встановлення кристалографічних позицій, які займає у 

водень, використовували нейтроногафію дейтреридів того ж складу. 

Дані порошкової нейтронної дифракції HoNiAlD1.20(1) були зібрані на 

реакторі R2 в Студсвікській дослідницькій нейтронній лабораторії (ДНЛ) 

(Студсвік, Швеція, www.studsvik.uu.se) із застосуванням приладу ПНД високої 

роздільної здатності (подвійний Cu (2 2 0) монохроматор: λ = 1.470Å, діапазон 

кутів 2 від 1.2°да 137° із кроком Δ2 = 0.08°, 35 3He детекторів, T = 293 K). 

Зразок був розміщений у ванадієвому тримачі, герметизованому індієвою 
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прокладкою для запобігання контакту з повітрям. Аналіз даних порошкової 

нейтронної дифракції за методом Рітвельда виконувався за допомогою 

програмного забезпечення GSAS [6]. Прийняті значення довжин розсіювання 

для Ho, Ni, Al і D, відповідно 0.801, 1.030, 0.345 та 0.667, взято з бібліотеки 

програми.  

Дифракцію нейтронів UNiAlD2,1 отримували за допомогою методу часу 

прольоту в Центрі нейтронних досліджень Лос-Аламоса Лос-Аламоської 

національної лабораторії.  

Структурний аналіз за високого тиску 

Дифрактограми зразків U2Ni2Sn за високого тиску знімались з кроком 

2  ГПа – 3 ГПа. Невелику кількість зразка (порошок з часточками мікронного 

розміру) було завантажено в ущільнюючу шайбу із нержавіючої сталі 301, 

розміщений в комірці високого тиску з алмазними ковадлами (АКК, DAC = 

diamond anvil cell), виготовленій в Тель-авівському університеті, з двома 

огранованими алмазними ковадлами конічної форми розміром 500 мкм. 

Застосовувались ковадла типу Brilliant Cut і Bohler Almax Design (BA). Для 

використання в якості середовища передачі тиску в комірку заливалось 

силіконове мастило, а для вимірювання тиску на поверхні зразка були 

встановлені рубінові кульки. Мікрофокусне джерело рентгенівського 

випромінювання з молібденовим анодом виробництва Bruker (IμS 3.0), 

установлене в Центрі ядерних досліджень в Негеві, створювало 

монохроматичний рентгенівський промінь (λ = 0.7107 Å, для запобігання 

дифракції випромінювання K використовувався цирконієвий фільтр), який 

фокусувався на зразку. Повна ширина променя на половині висоти в фокальній 

площині становила 110 мкм. Для отримання дифрактограми використовувався 2-

розміний детектор 2D-КМОН. Для отримання апертури 70° (тобто, щоб діапазон 

2 становив 0°–35°) DAC типу BA були встановлені лицьовою стороною до 

детектора. Установка була зібрана для вимірювання у геометрії 2. 2-розмірні 

дані, отримані детектором, були перетворені в розподіл інтенсивності 
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дифракційної картини по 2 шляхом інтегрування по кільцях Дебая за 

допомогою програмного забезпечення Fit2D [7]. Усі дифрактограми були 

уточнені за допомогою програмного забезпечення Maud [8]. 

Вимірювання намагніченості  

Намагніченість вимірювали, використовуючи комерційні установки фірми 

Quantum Design PPMS (Physical Property Measurement System) екстракційним 

методом та методом вібруючого зразка (VSM) а також MPMS (Magnetic 

Properties Measurement System) екстракційним методом зі SQUID магнітометром. 

Пристрої забезпечують середовище із магнітним полем до 14 Т і температурним 

діапазоном від 1.8 К до 1000 К. Полікристалічні зразки для магнітних 

вимірювань виготовляли шляхом подрібнення досліджуваного матеріалу, 

інтерметаліду чи гідриду, на зерна розміром коло 100 мкм і наступної фіксації 

випадкової орієнтації зерен незначною кількістю діамагнітного клею, 

розчинного у ацетоні. Монокристалічні зразки вимірювали у вигляді суцільного 

матеріалу на цих же пристроях із попередньою орієнтацією вздовж визначених 

кристалографічних напрямків 

Вимірювання намагніченості сполук UTGe у високих полях до 60 T 

проводили у неруйнівному магніті з імпульсним полем із тривалістю імпульсу 

25 мс в установці сильного магнітного поля в Розендорфі, Німеччина. Сигнал 

намагнічування реєструвався методом індукції за стандартною системою 

індуктивної котушки [9].  

Магнітоакустичні вимірювання 

Для магнітоакустичних вимірювань на поліровані паралельні грані 

монокристала наклеювали два плівкові п’єзоелектричні перетворювачі, а самі 

вимірювання були виконані за допомогою методу імпульсного відбиття [10]. 

Хвильовий вектор k і вектор поляризації u були направлені вздовж осі a; частота 

ультразвукових коливань становила 72 МГц. 
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Вимірювання питомої теплоємності 

Питому теплоємність вимірювали, використовуючи комерційну установку 

PPMS фірми Quantum Design релаксаційним методом. Для цих вимірювань 

установка PPMS, окрім звичного діапазону полів 0 Т – 14Т та температур 1.8 К – 

300 К, могла забезпечувати температури до 0.25 К за умови використання 

спеціального охолоджувача розчинення із ізотопом гелію 3He. Для вимірювань 

використовували суцільні полікристалічні та монокристалічні зразки вагою до 

20 мг.  

У випадку гідридів нами була розроблена власна методика приготування 

та вимірювання порошкових зразків, оскільки внаслідок об’ємного розширення 

1%-10% наводнення у всіх випадках приводило до розтріскування зразків на 

порошки. Перший метод передбачав пресування суміші дуже дрібнодисперсних  

порошків гідриду та міді із зернами розміром 20 мкм..50 мкм при тиску 

2 кбар..5 кбар. Для отримання абсолютних значень питомої теплоємності 

гідриду від виміряної питомої теплоємності зразка віднімали внесок основи 

(тримач зразка, термометри, змазка Apiezon N)  та еталонної таблетки із 

пресованого мідного порошку. Другий метод передбачав пресування самого 

лише дрібнодисперсного порошку гідриду при повільному (~10 кг/сек) 

збільшенні тиску до 3 кбар із наступною витримкою у спресованому стані та 

повільним зниженням тиску. Для забезпечення належного теплового контакту 

використовували змазку Apiezon N. Її порівняно низька в’язкість за кімнатної 

температури у поєднанні із відкачкою до високого вакууму сприяла заповненню 

мікротріщин спресованої таблетки гідриду за рахунок капілярного ефекту. 

Значною перевагою таблеток, приготованих за першою чи другою методикою, 

був була мала товщина (<0.5 мм) та порівняно значні два інші лінійні розміри (до 

3 мм х 3 мм), які забезпечували добрий тепловий контакт та часи релаксації, 

співмірні із аналогічними параметрами суцільних зразків. 
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Частину зразків RMn2(H,D)x вимірювали у формі спресованого порошку 

гідрид+Cu квазіадіабатним методом на установці, побудованій у Гірничо-

металургічній академії в Кракові. 

Вимірювання теплового розширення 

Вимірювання теплового розширення під тиском здійснювалося 

тензометричними давачами WK-09-031 CF-350 фірми Micro-Measurements 

(США). Зразок разом із наклеєним на нього вимірювальним давачем і кварцову 

пластину, яка виконувала роль еталона, із наклеєним на неї контрольним давачем 

вставляли у камеру високого тиску бріджменівського типу (конструкція 

поршень-циліндр) та підключали до вимірювального моста постійного струму. 

Така камера зовнішнім діаметром 25 мм забезпечувала гідростатичний тиск до 

1.6 ГПа. Зразки розміщали всередині камери у  тефлоновій капсулі, заповненій 

рідиною Fomblin (суміш мінеральних масел), яку гідростатично запресовували. 

Оскільки температура застигання рідини Fomblin становить приблизно 220 К, то 

зміни тиску всередині камери в температурному діапазоні 5 К – 140 К, де 

відбувались фазові переходи, котрі були предметом вивчення, мало б бути 

малим. Фактичний тиск у камері визначали за кімнатної температури та 

використовували калібрувальні криві для оцінки зменшення тиску під час 

охолодження.  

Вимірювання електричного опору 

Вимірювання електричного питомого опору у переважній більшості 

випадків проводили 4-ох зондовим методом на полікристалічних чи 

монокристалічних зразках. Провідники виготовляли із 25 мкм платинового 

дроту, а приєднували їх до зразка за допомогою провідного епоксидного клею із 

зависом срібла або точковою зваркою. Типовий опір контактів становив 1 Ом. 

Для вимірювання використовували низькочастотні струми (<500 Гц) силою 

1 мА..3 мА та частотами, не кратними 50 Гц. З огляду на геометрію зразка та 

розмірів контактів абсолютна похибка значень питомого опору становила 

приблизно 5 %–10 %. 
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Для контролю середовища (температури та магнітного поля) та отримання 

сигналу використовували PPMS фірми Quantum Design у ACT конфігурації. У 

окремих випадках використовували охолодження за допомогою He3 вставки 

системи PPMS для досягнення температур 0.3-0.4 К. 

  

  

Для монокристалів U2Ni2Sn додатково були проведені вимірювання на 

мікропристрої, виготовленому з кристала з використанням сфокусованого 

променя іонів плазми (FIB) (деталі цієї технології описані у [11]). Отриманий 

мікропристрій показано на Рис. 1.1.: в сегменті (c) якого показаний шлях 

проходження струму, в сегменті (d) – точки вимірювання напруги. Перевагою 

Рисунок 1.1. Зріз тонкої діелектричної плівки, з’єднаної з головним кристалом 

тонким містком. (b) Тонка плівка нанесена на підкладку з попередньо 

виготовленими електричними контактними майданчиками. (c) (d) Вигляд 

дрібномасштабного пристрою, який використовувався для вимірювань. V і I – 

контакти для вимірювання, відповідно, напруги і струму. В сегменті (c) 

показано шлях проходження струму, в сегменті (d) – точки вимірювання 

напруги. 



61 

 

такого пристрою є можливість точнішого визначення геометричного фактора 

для визначення абсолютного значення питомого опору і краще визначення 

напрямку електричного струму на основі того, що відстань у поздовжньому 

напрямку, яка визначає проходження електричного струму, набагато більша за 

відстані в двох поперечних напрямках. Недоліками є наявність певної 

імовірності пошкодження структури поверхневого шару (як правило, його 

товщина становить всього кілька нм) і механічні напруги, спричинені операціями 

збирання цього пристрою. Зібраний пристрій дозволив вимірювати питомий опір 

одночасно як вздовж, так і перпендикулярно [110].  

Вимірювання електричного питомого опору на мікропристрої також були 

виконані за допомогою чотиризондового методу в системі PPMS Quantum Design 

в діапазоні температур 1.8 К – 400 K і магнітних полях до 9 T. Використовувався 

струм 1 мА з частотою 93 Гц. Вимірювання зразка проводились як під час 

охолодження, так і під час нагрівання. Гістерезис температури не спостерігався. 

Також було перевірено вплив швидкості охолодження/нагрівання. Такого 

впливу виявлено не було. 

Вимірювання за високого тиску 

Вимірювання намагніченості і магнітної сприйнятливості за високого 

тиску вимірювали кількома способами. У всіх випадках камери для вимірювань 

виготовляли із суміші CuTi [12] чи CuBe із дуже низькою магнітною 

сприйнятливістю. Перший метод магнітних вимірювань – із використанням 

камери високого тиску, аналогічної тій, що використовували для вивчення 

теплового розширення, лише із меншим зовнішнім діаметром (8.8 мм) та нижчим 

максимальним тиском (1.4 ГПа).  Стабілізація температури (5 К – 300 К) та 

магнітного поля (до 5 Т) а також визначення намагніченості виконували за 

допомогою SQUID магнетометра фірми Quantum Design. 

Вимірювання питомого опору за високого тиску виконували за допомогою 

чотиризондового методу із постійним струмом у комірках двох типів: 
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1) в затискній комірці тиску типу Бриджмена із ковадлами з карбіду 

вольфраму, пірофілітовиими прокладками та твердотільним 

середовищем для передачі тиску (стеатит). В ролі манометра 

використовували використанням тонку (<50 мкм) смужку Pb, 

розміщену в безпосередній близькості до зразка, що забезпечувало 

вимірювання тиску in situ за низьких температур. Перед кожним 

вимірюванням комірку навантажували й затискали за кімнатної 

температури. Точне значення тиску всередині комірки тиску визначали 

згодом відповідно до критичної температури переходу Pb в 

надпровідний стан [13]. Похибки визначення тиску, обумовлені 

скінченною шириною переходу Pb в надпровідний стан, зазвичай 

становлять 5–10% абсолютної величини TC, що в даному експерименті 

дає похибку визначення тиску на рівні 0.2 ГПа; 

2) комірки типу поршень-циліндр із немагнітних матеріалів 

(CuBe/NiCrAl) виробництва C&T Factory Co., Ltd. з максимальним 

номінальним тиском 3 ГПа [14]. В якості середовища передачі тиску 

використовувалось мастило Daphne 7373 [15], а для визначення тиску 

всередині комірки при кімнатній температурі – термостабілізований 

дріт з манганіну. Падіння тиску всередині комірки тиску через 

охолодження мастила Daphne 7373 від кімнатної температури до 

найнижчої досягнутої температури 2 K становило ΔP ≈ 0.2 ГПа в 

діапазоні тисків 0.0 – 2.2 ГПа і було дещо більшим при вищих тисках, 

досягаючи ΔP ≈ 0.6 ГПа для 3.0 ГПа. Конструкція комірки дозволяла 

встановлювати її всередині системи PPMS, що дозволяло 

використовувати температури в діапазоні 2 – 300 K і магнітні поля від 

0 T до 14 T. Для збору даних з двох зразків, отриманих під час 

експериментів з прикладеним тиском, було використано пристрій 

Electrical Transport Option (ETO). 
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Дослідження ефекту Мессбауера 

Мессбауерівський спектр при кімнатній температурі для UFeSi (для 

порівняння) і спектр при кімнатній температурі для UFeGe були отримані в 

режимі пропускання за допомогою стандартного спектрометра в режимі 

постійного прискорення і джерела 57Co 25 мКі в матриці Rh; шкала швидкості 

була відкалібрована за допомогою фольги α-Fe. Для апроксимації спектрів 

нелінійним методом найменших квадратів були використані функції Лоренца. 

Спектри сполуки UFeGe і її β-гідриду були отримані за допомогою спектрометра 

MsAa-3 з промисловим джерелом 57Co(Rh), в якому підтримувалась кімнатна 

температура. Поглинаючі елементи були підготовлені шляхом змішування 

зразків 40 мг/см2 з наповнювачем B4C і наступного запресовування в касетах з 

вікнами з алюмінізованого майлару з двох сторін. Дані низькотемпературної 

месбауерівської спектроскопії були оброблені в рамках інтегральної 

апроксимації пропускання, яка використовується в системі MOSGRAF. 
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РОЗДІЛ 2  

ВПЛИВ НАВОДНЕННЯ ТА ЗОВНІШНЬОГО ТИСКУ НА 

ВЛАСТИВОСТІ 4f-ЕЛЕКТРОННИХ СПОЛУК 

2.1. 4f-cполуки із проміжною валентністю 

2.1.1. RNi 

Інтерметалічна сполука CeNi є парамагнетиком, у якому атоми церію 

мають нецілу заселеність стану f (nf), а атоми нікелю не мають жодних магнітних 

моментів [1-4]. Неціле значення nf у церію в цій сполуці означає, що стани, що 

відповідають конфігураціям 4f1 і 4f0, близькі до рівня Фермі F та один до одного, 

через що електронні флуктуації призводять до змішування цих станів. Вивчення 

спектральної густини 4f методом резонансної фотоемісії [5] показало, що на рівні 

2.7 еВ, нижче від F існує спектральний пік, пов’язаний із гібридизацією між 

станами 3d атомів нікелю та 4f атомів церію. Завдяки такій густині електронних 

станів фізичні властивості CeNi чутливі до зміни об’єму. Справді, вже за тиску 

P =  5 кбар під дією зовнішнього тиску в CeNi відбувається фазовий перехід 

першого порядку, аналогічний до  –  переходу в Ce [6], та послаблення 

спінових флуктуації [7]. Враховуючи це, можна очікувати, що наводнення, яке 

доповнює прикладання зовнішнього тиску, може сприяти стабілізації локальних 

моментів Ce. 

Перше повідомлення про синтез гідриду CeNi зі стехіометрією CeNiH3.7 

належить В.Н. Вербецькому зі співавторами [8], які досліджували умови синтезу 

і структуру кристалів різних сполук типу RNiHx (R – рідкісноземельний метал). 

Як показали пілотні дослідження магнітних властивостей гідриду CeNi з 2.9 

атома водню/ф.о., у цій сполуці nf = 1 (стан 4f1), але, незважаючи на це, основний 

стан залишається парамагнітним [9]. 

В рамках даної роботи було проведене глибоке вивчення гідриду CeNiH3.7 

та виконане порівняння зі змінами у ізоструктурній сполуці PrNi. 
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Вміст водню та кристалічна структура 

Наводнення здійснювали двома різними методами при тиску водню 

pH2 < 1 бар: (і) за кімнатної температури та (іі) при 160 °C. За кімнатної 

температури ні PrNi, ні CeNi, не поглинали водень навіть після кількох годин 

витримки. Після нагрівання до 160 °C тиск водню у реакційній камері почав різко 

спадати. Необхідність нагрівати зразки у атмосфері водню, мабуть, пов'язана із 

активацією їхньої поверхні, тому що вже після одного циклу нагрівання 

досліджувані інтерметаліди поглинали водень навіть при охолодженні до 

кімнатної температури. Кінцевий склад гідридів – PrNiH3.6 ± 0.1 і CeNi3.0 ± 0.1.  Вміст 

водню встановлювали двома методами: об’ємним методом за падінням тиску в 

каліброваному об’ємі та шляхом спостереження обсягу водню, виділеного із 

насиченого гідриду під час розкладання в вакуумі. Результати обох методів 

добре узгоджувались між собою. 

Синтез при pH2 <1 бар виявив геттероподібну поведінку PrNi, а саме, якщо 

початкова кількість водню у камері була нижча за необхідний об’єм для 

отримання насиченого гідриду, то кінцевий тиск pH2 був завжди нижче 0.3 мбар, 

який відповідає нулю в межах точності нашого ємнісного датчика тиску. Тобто 

PrNi поводив себе як геттер водню.  

Порошкова дифрактогама для PrNiH3.6 показана Рисунку 2.1, дані для 

CeNiH3.0 мають аналогічний вигляд. У обох дифрактограмах частина 

дифракційних піків була зумовлена домішками. У PrNiH3.6 вони виникли із 

невстановленої фази, яку спостерігали і у вихідній сполуці, а в CeNiH3.0 додаткові 

дифракційні піки походили від CeHx  (просторова група Fm3̅m, a = 5.580(16) Å). 

Можливо, утворився бінарний гідрид CeHx через довший, порівняно з PrNi, час 

витримки CeNi в атмосфері водню, а також через вищу реакційну здатність Ce.  

Для визначення максимальної концентрації водню, яку можна отримати у 

даних сполуках, наводнення також проводилось при кімнатній температурі за 

тиску pH2 = 60 бар. За цих умов реакція була значно повільнішою у порівнянні із 

синтезом за низького тису та високої температури: зазвичай насичення гідриду 
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тривало 1-2 дні. Матеріали, отримані за високого тиску, містили в собі більше 

водню: PrNiH4.3 ± 0.3 і CeNiH4.0 ± 0.3, проте все ж їхні дифрактограми були схожими 

на ті ж, що й у PrNiH3.6 і CeNiH3.0 (див. Рисунок 2.1). Вміст водню у PrNiH4.3 та 

CeNiH4.0  має більшу невизначеність, тому що він визначався за зміною ваги 

зразки внаслідок наводнення. 

Спроби отримати нижчі потрійні гідриди шляхом розкладу насичених 

гідридів за високих температур були невдалими. Вони спричинили розклад 

PrNiH4.3 та CeNiH4.0 на відповідні бінарні гідриди RHx (R = Pr, Ce), Ni та вихідні 

сполуки PrNi чи CeNi, якщо температура перевищувала 600 °C.  

Підвищення температури до 523 К і тиску до pH2 = 60 бар призвело до 

утворення бінарного гідриду CeHx. На нашу думку, розкладання CeNi під час 
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Рисунок 2.1. Порошкові дифрактограми гідридів PrNi, отримані при (а) pH2 = 

60 бар та кімнатній температурі та 9 (b) pH2 < 1 бар при температурі 160 °С. 

Дифрактограма PrNiH 4.6 (a) була уточнена за Рітвельдом (RB = 9.4%). 

Результати уточнення та розраховані позиції піків показані на (а). Знак питання 

у (b) позначає фазу домішку, яка була вже присутня у вихідному PrNi. 
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наводнення відбулося насамперед унаслідок підвищення температури, а не під 

дією тиску водню. Таке припущення можна підкріпити раднішими 

повідомленнями про синтез CeNiHx за підвищеного тиску [8, 9], у яких 

відзначено, що CeNi не розкладається в водневому середовищі під тиском pH2 

= 60 бар, якщо поглинання відбувається за кімнатної температури. Натомість, за 

вищої температури CeNi розкладається в водневому середовищі на CeH3 і NiH5 

[8]. Тому можна зробити висновок, що температура є основним чинником, що 

впливає на розкладання CeNi під час наводнення з утворенням бінарного гідриду 

церію. З іншого боку, тиск водню впливає здебільшого на кількість водню, який 

може поглинути зразок. Найкращими умовами одержання CeNiH3.7 є низький 

тиск водню (pH2 < 1 бар) і помірна температура. 

Параметри ґратки гідридів, отримані різними методами, є однаковими в 

межах точності експерименту. Але, все-таки, дифрактограми PrNiH4.3 і CeNiH4.0, 

синтезованих за кімнатної температурі, мають менший розкид даних та вужчі 

піки, ніж ті, що у PrNiH3.6 і CeNiH3.0, отримані при температурі 160 °C. Додаткова 

невизначеність структурних даних є наслідком присутності невизначеної фази та 

CeHx. (Таблиця 2.1.). 

Таблиця 2.1.  Параметри ґратки PrNi–H та CeNi–H [10].  

 a (Å) a/a 

(%) 
b (Å) b/b 

(%) 
c (Å) c/c 

(%) 

V/V 

(%) 

PrNi 3.831 – 10.543 – 4.369 – – 

PrNiH3.6 3.885(4) 1.4 11.821(12) 12.1 4.825(6) 10.4 26 

PrNiH4.3 3.881(1) 1.3 11.821(3) 12.1 4.823(1) 10.4 25 

CeNi 3.754 – 10.575 – 4.376 – – 

CeNiH3.0 3.967(21) 5.7 11.91(5) 12.6 4.841(17) 10.6 32 

CeNiH4.0 3.925(4) 4.6 11.859(11) 12.1 4.838(4) 10.6 29 

Примітка: Усі сполуки мають орторомбічну структуру типу CrB, просторова 

група Cmcm. Параметри ґратки для PrNi та CeNi узяті з [11, 12], відповідно. 

Аналіз результатів порошкової дифракції показав, що всі гідриди мають ту 

ж орторомбічну структуру типу CrB (просторова група Cmcm) що й вихідні 

сполуки, не зважаючи на те, що поглинання водню призвело до надзвичайно 

великого збільшення об’єму понад 20% (Таблиця 2.1.). Розрахунки показали, що 
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наводнення призвело до зміщення атомів металу всередині елементарної 

комірки. Вони займають ті ж саму кристалографічну позицію 4с у PrNiH4.3 та у 

PrNi, проте із дещо іншими значеннями вільного параметру: атомні положення 

Pr і Ni в PrNiH4.3 є Pr (0, 0,1317 (4), 1/4) і Ni (0, 0,40551 (7), 1/4), і в PrNi – Pr (0, 

0,13822 (4), 1/4) і Ni (0, 0,4276 (1), 1/4) [11]. Виражені зміни параметрів решітки 

природньо призводять до зміни міжатомних відстаней. Найбільше збільшення, 

що сягає 23.6%, воно виявлене у відстанях Ni–Ni. Міжатомні відстані Pr–Pr і Pr–

Ni збільшились на 8.1% та 12.8%, відповідно. Ці дані вказують на одну із 

можливих водневих кристалографічних позицій, а саме октаедр Pr2Ni4 із 

центром (E) у кристалографічній позиції 4a (1/2, 1/2, 0). У такому випадку 

відстань між найближчими сусідами буде: E – E, 2.411 (1) ÅÅ; E – Pr, 1.969 (4) Å 

та E – Ni, 2.545 (4) Å. З іншого боку, ряд великих порожніх тригональних призм 

з центрами у позиціях із y = 1/4 та 3/4 також можуть грати важливу роль в процесі 

наводнення.  

Відносна зміна параметра а ґратки, a/a для гідриду CeNi, є приблизно в 4 

рази більшою, ніж для гідриду PrNi (Таблиця 2.1), що може бути пов’язане із 

зменшенням валентності Ce при наводненні. Також, як видно із Таблиці 2.1., 

розширення ґратки анізотропне: воно відбувається, в основному, уздовж осей b і 

c, а відносне збільшення a/a у 2.5 рази менше, ніж b/b. Анізотропне 

розширення ґратки впливає і на координацію найближче розташованих атомів. 

Так, у CeNi найближче до атомів церію розташовані атоми нікелю. Міжатомна 

відстань Ce – Ni у початковій сполуці dCe – Ni = 2.96Å, позаяк відстань Ce – Ce 

значно більша: dCe – Ce = 3.73Å. Після поглинання водню міжатомні відстані 

змінюються таким чином: dCe – Ni = 3.15Å (+6.1%), а dCe – Ce = 3.73Å (+5.4%). 

Збільшення відстаней Ce – Ni дозволяє припускати, що гібридизація 4f – 3d у 

CeNiH3.7 є слабшою, ніж у CeNi. 

Методом рентгенівської дифракції неможливо одержати інформацію про 

розташування атомів водню, оскільки вони мають дуже малий переріз 

розсіювання, тому ці позиції не відображені для жодного із гідридів. Тим не 



70 

 

менш, можна зробити певні припущення на підставі аналізу анізотропних 

деформацій початкової кристалічної ґратки, яка відбувається внаслідок 

наводнення. На підставі такого аналізу дифрактограми CeNiH2.9 Бобе та ін. [8] 

зробили припущення щодо розташування атомів водню: (1) позиція 8f 

просторової групи Cmcm (тетраедр Ce3Ni); (2) позиція 4c (трикутна біпіраміда 

Ce3Ni2). Ту ж саму структурну модель було запропоновано для ізоструктурного 

ZrNiH3,0– [13, 14], хоча цілковите заповнення кристалографічних позицій 8f і 4c 

призвело б до утворення стехіометрії CeNiH3.0, а вміст водню, про який 

повідомлялось в [8], так само як і в цій праці, є вищим, а саме 3.7 атома H/ф.о. 

Таким чином, для утворення складу з вмістом водню понад 3 його атоми мають 

займати ще й інші  кристалографічні позиції. Раніше для ізоструктурного гідриду 

PrNi було запропоновано позицію 4a (октаедр Ce2Ni4) [10]. Також Уестлейк [15] 

запропонував ще п’ять можливих способів міжвузлового розташування атомів 

водню в орторомбічній структурі Cmcm. Для з’ясування цього питання і 

визначення точного розташування атомів водню в гідридах CeNiHx з x>3,0 

необхідно провести дослідження методом нейтронної дифракції.  

З огляду на потенційно більш виразний влив водню на фізичні властивості 

сполук церію, порівняно із празеодимом, та для детального структурного 

дослідження додатково був синтезований гідрид CeNiH3.7 за кімнатної 

температури та тиску водню меншого за 1 бар. Вихідну сполуку CeNi для цього 

гідриду для покращення структурної однорідності. відпалювали при 450 °С 

протягом тижня. Структурні дані для отриманого гідриду (Таблиця 2.2), 

узгоджуються із результатами попередніх досліджень [8-10, 16], в тому числі 

щодо атомних позицій Ce та Ni. Розбіжність між нашими результатами та тими, 

що наведені в літературі, лежить у межах похибки, типової для гідридних 

утворень. Відносне збільшення об’єму елементарної комірки CeNiH3.7 внаслідок 

наводнення було надзвичайно великим: V/V = 30.3%, Тим не менше, структура 

гідриду залишилась такою ж як і до наводнення, а атоми Ce та Ni у CeNiH3.7 

розташовані тих же кристалографічних позиціях, що й вихідній сполуці. 
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Отриманий гідрид CeNiH3.7 використовували для вимірювань питомої 

теплоємності, намагніченості та магнітної сприйнятливості, результати яких 

представлені далі у цьому розділі. 

Таблиця 2.2. Особливості кристалічної структури CeNiH3.7 (структура типу CrB, 

просторова група Cmcm; R-фактор Брегга 8.2; RF-фактор 6.7) 

Параметри ґратки Зміни елементарної 

комірки 

Позиції атомів 

   Ce Ni 

a (Å) 3.9304(7) a/a (%) 4.7 4c  4c  

b (Å) 11.889(1) b/b (%) 12.4 x 0 x 0 

c (Å) 4.8440(7) c/c (%) 10.7 y 0.1307 y 0.4089 

  V/V (%) 30.3 z 1/4 z 1/4 

Беручи до уваги той факт, що елементарна комірка структури типу CrB 

містить 4 формульні одиниці, можна встановити, що об’ємна концентрація 

водню у PrNiH4.3 і CeNiH4.0 більша приблизно на 10%, ніж у LaNi5, який є 

стандартним матеріалом для зберігання водню. Питомий об'єм у PrNiH4.3 

дорівнює 12.9 Å3/H, у CeNiH4.0 – 14.1 Å3/H. Якщо брати структурні дані для 

LaNi5H6.9 (тип структури CaCu5, a = 5.399 Å і c = 4.290 Å) із [17-19], то отримаємо 

15.7 Å3/H для LaNi5H6.9. 

Питома теплоємність 

Дослідження питомої теплоємності CeNiH3.7 проводилися у магнітних 

полях з індукцією від 0 до 14 Тл та за температури від 2 до 300 К (Рисунок 2.2) 

[20]. Як видно з отриманих за результатами вимірювання графіків C(T), значні 

зміни питомої теплоємності внаслідок прикладання поля спостерігаються за 

температур до 20 К, у той час як за більших температур відмінності між 

одержаними за різних значень індукції даними незначні. На Рисунку 2.2 

відображено графіки C/T(T2) тільки в діапазоні до T2 = 80 K2 (T  9 K), де 

чутливість до індукції магнітного поля найбільша. Питома теплоємність зі 

зменшенням температури від Т = 300 К до 20 К монотонно спадає (Рисунок 2.3) 

і сягає мінімуму за температури близько 10 К, після чого зменшення температури 
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супроводжується збільшенням C(T). 

Питома теплоємність за найнижчої 

експериментально досягнутої 

температури становить порядку 

1000 мДж·(моль·К2)-1), що є надто 

високим показником для звичайної 

металічної системи, і вказує на 

збільшення електронної складової 

(див. рівняння (2.2)). 

Для аналізу електронної 

складової питомої теплоємності слід 

якомога точніше апроксимувати 

складові, пов’язані з кристалічною 

ґраткою. Для цього ми використали 

спрощений аналіз, що базується на 

припущенні про наявність акустичних 

і оптичних гілок спектру фонона та 

нехтує можливим впливом теплового 

розширення та (або) дифузії водню за підвищеної температури, внаслідок якого 

може відбуватися перегин у бік зростання для T>250 K. Було виявлено, що в 

діапазоні температур від 25 до 200 К дані C(T) добре відповідають виразу: 

 C = Cел + CДебай + CЕйнштйн,  (2.1) 

 

в якому Cел, CДебай і CЕйнштйн – відповідно електронна, Дебаєва та Ейнштейнова 

складові питомої теплоємності. Для аналізу залежності C(T) в діапазоні 

температур T > 20 K було складено наступний вираз: 

 𝐶 =  𝛾0𝑇 + 9𝑅 (
𝑇

𝐷
)

3

∫
𝑥4𝑒𝑥

(𝑒𝑥−1)2
𝑑𝑥 +

𝐷
𝑇

0
𝑅 ∑ 𝑛𝐸𝑖 (

𝐸𝑖

𝑇
)

2

𝑖
𝑒𝐸𝑖/𝑇

(𝑒
𝐸𝑖

𝑇 −1)2

, (2.2) 

де 

 

Рисунок 2.2. Питома теплоємність 

CeNiH3.7 за низької температури і за 

різних значень індукції магнітного 

поля. Суцільна і штрихова лінії 

відображають відповідність рівнянню 

(3.3) експериментальних даних, 

отриманих за 0 Т і 14 Т. 
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0 – електронний коефіцієнт;  

D – температура Дебая; 

Ei – температура Ейнштейна для i-тої оптичної гілки фонона; 

nEi – виродження для i-тої оптичної гілки фонона; 

R – універсальна газова стала. 

Вважалося, що дебаївський член відповідає акустичним гілкам фононного 

спектра, а ейнштейнівські – оптичним. З цих міркувань накладалась додаткова 

вимога, щоб сума (nD + nE1 + nE2 + ...) завжди дорівнювала 3n, де n – кількість 

атомів в елементарній комірці.  

Було розглянуто питому теплоємність CeNiH3.7 , що має три акустичні і 15 

оптичних гілок. В ідеальній шестиатомній елементарній комірці сума всіх nEi 

повинна дорівнювати 15. Щоб зменшити до мінімуму кількість параметрів 

апроксимації, для всіх трьох акустичних гілок було використано одне значення 

 

Рисунок 2.3. Питома теплоємність CeNiH3.7 у діапазоні температур до 300 К. 

Суцільною лінією показано наближення експериментальних даних сумою C 

= Cел + CДебай + CЕйнштйн. Також окремо показано величини електронної, Дебаєвої 

та Ейнштейнової складових теплоємності. 
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температури Дебая; інакше кажучи, було прийнято, що акустична складова 

спектру фонона має ступінь виродження три. 

На Рисунку 2.3 показана апроксимація питомої теплоємності CeNiH3.7 за 

відсутності магнітного поля згідно з рівнянням (2.2). Якщо нехтувати перегином 

в області низьких температур, розрахунок дає такі значення параметрів: 0 

= 121 мДж·(моль·К2)-1, D = 264 К, E1 = 140 К, E2 = 1495 К. Параметр 0 , який 

визначає електронну складову питомої теплоємності, значно перевищує 

значення, притаманне звичайним металічним системам, що вказує на збільшення 

густини станів на рівні Фермі. Відмінність порядків величин двох значень E 

можна пояснити коливаннями у двох підсистемах: кристалічної ґратки, яка 

складається з відносно важких атомів Ce і Ni, та значно легших атомів водню, 

які заповнюють міжатомні проміжки. Значення питомої теплоємності за 

температури 300 К і за відсутності магнітного поля дорівнює 94 Дж·(моль·К)-1, 

що за кімнатної температури є набагато меншим від границі Дюлонга-Пті, яка 

для шестиатомних елементарних комірок складає 149 Дж·(моль·К)-1; таким 

чином, за більших температур воно може зростати. 

Як було сказано раніше, питома теплоємність CeNiH3.7 сягає мінімуму за 

температури близько 10 К, а з подальшим зниженням температури починає 

зростати. Цю особливість помітно на графіку залежності C/T від T2 (Рисунок 2.2). 

Зі зростанням прикладеного магнітного поля перегин стає більш пологим і 

зміщується в бік більших температур. Починаючи з µ0H = 9 Тл, залежність C/T 

від T2 має максимум, а з подальшим збільшенням H максимум зміщується у бік 

вищих температур. Така властивість може пояснюватись різними 

особливостями, наприклад ефектом Кондо, нецілим числом nf тощо, які можуть 

бути притаманні CeNiH3.7. Відмінність форм кривих, яка пояснюється цими 

властивостями, іноді досить мала, особливо якщо апроксимувати дані в діапазоні 

зміни температури на 1 порядок чи менше, як у нашому випадку. Саме тому було 

вирішено шукати модель, яка б добре описувала низькотемпературні перегини 

за будь-яких значень індукції поля, які розглядаються. 
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Для аналізу перегину в порядку робочої гіпотези було використано всі 

моделі, які можна описати кривими C(T) такої форми. Для апроксимації 

експериментальних даних було використано аналітичні вирази, що відповідають 

аномалії Шоткі, проміжної валентності чи квазі-парамагнітного стану, і в певних 

діапазонах значень індукції кожен із них непогано узгоджувався з 

експериментальним даними. Втім, було виявлено, що найкраща відповідність 

експериментальних і розрахункових наборів даних для всіх значень індукції 

магнітного поля досягається, якщо включити в вираз питомої теплоємності 

складову ефекту Кондо: 

 C = Cел + CДебай + CКондо (2.3) 

 

Для виразу цієї складової було вибрано формулу CКондо  = – Tln(T/TK), а 

Ейнштейнову складову питомої теплоємності ґратки можна було не враховувати, 

оскільки вплив Ейнштейнових явищ у досліджуваному діапазоні температур 

(T<10 K) настільки малий, що ним можна знехтувати. Таке спрощення виявилося 
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Рисунок 2.4. Залежність коефіцієнта електронної питомої теплоємності від 

індукції магнітного поля в області низьких температур. 
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виправданим, оскільки значення D, отримані шляхом апроксимації в 

низькотемпературному діапазоні, добре узгоджувалися з температурою Дебая, 

яку було використано в описі високотемпературних даних (25 – 300 К). 

 Рівняння (2.3) успішно моделює 

особливості питомої теплоємності, 

спостережувані за всіх значень 

магнітної індукції від 0 Т до 14 Т. З 

посиленням магнітного поля 

температурний діапазон, у якому діє 

рівняння (2.3), зміщується в більшу 

сторону. Дві криві апроксимації (для 0 

Т і 14 Т) показано на Рисунку 2.2 для 

демонстрації якості апроксимації. Інші 

розрахункові криві теж добре 

узгоджуються з результатами 

вимірювань. Усі вони дають однакове 

значення температури Кондо: 

(3.7 ± 0.3) К. Ця величина майже у 50 разів менша за TK = 150 К у вихідній 

сполуці [21]. На відміну від температури Кондо, коефіцієнт  електронної 

питомої теплоємності гідриду та масштабний коефіцієнт  залежать від індукції 

магнітного поля. З посиленням індукції коефіцієнт  монотонно зменшується з 

2.4 Дж·(мольК2)-1 за 0 Т до 0.7 Дж·(мольК2)-1 за 14 Т, що відповідає послабленню 

екранування за рахунок ефекту Кондо під дією магнітного поля. Коефіцієнт  

електронної питомої теплоємності зі збільшенням індукції також зменшується 

від 1890 мДж·(моль·К2)-1 (0 Т) до 197 мДж·(моль·К2)-1 (14 Т). Останнє значення 

вже близько до наведеного вище значення 0 = 121 Дж·(моль·К2)-1 в області 

високих температур. 

Порівняння питомих теплоємностей вихідної сполуки PrNi та гідриду 

PrNiH3.6 (Рисунок 2.5) вказує на подавлення магнітно впорядкування, оскільки 

 

Рисунок 2.5. Питома теплоємність 

вихідної сполуки PrNi та гідриду 

PrNiH3.6 при H = 0. У вставці 

зображена низькотемпературна 

частина кривих C/T(T)  PrNiH3.6 у 

полях 0 Тл та 9 Тл. 
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на кривій C/T(T) в гідриді відсутні аномалії, які могли б вказувати на присутність 

фазового переходу, як, наприклад, гострий пік в околі 20 К, пов’язаний із ФМ 

впорядкування PrNi. Апроксимація експериментальних даних рівнянням (2.1) 

вказує на зменшення температури D Дебая із 204 К до 185 К та електронного 

внеску у питому теплоємність   із 5.5 мДж·(моль·К2)-1 до 4.7 мДж·(моль·К2)-1  

внаслідок поглинання водню. Цей висновок узгоджується із тим, що 

високотемпературні частини кривих C/T(T) PrNi та гідриду PrNiH3.6 є подібні між 

собою, а широкий максимум в околі 50 К у гідриду дещо зміщений в напрямку 

низьких температур порівняно із вихідною сполукою (Рисунок 2.5). 

Магнітні властивості 

Про перше дослідження намагніченості гідриду CeNi було повідомлено в 

[9]. Якщо точніше, у цій праці було описано вимірювання температурної 

залежності магнітної сприйнятливості CeNiH2.9 у полі з µ0H = 4 Т. Як 

повідомлялось у [9], гідрид CeNi має парамагнітні властивості, що описуються 

законом Кюрі-Вайса, його ефективний момент близький до значення, що 

відповідає конфігурації Ce 4f1, а парамагнітна температура Кюрі P = – 19 К. 

Наскільки нам відомо, інших експериментів з дослідження намагніченості 

гідридів CeNi не було. Тому було вирішено докладніше вивчити ці властивості.  

Наводнення CeNi призводить до посилення магнітної сприйнятливості: у 

CeNiH3.7 її значення на порядок вище, ніж у CeNi [2, 22]. Безводневий сплав має 

широкий максимум магнітної сприйнятливості за температур близько 150 К. 

Натомість магнітна сприйнятливість гідриду є монотонною функцією, що 

узгоджується із законом Кюрі-Вайса і відхиляється у бік збільшення в області 

низьких температур (Рисунки 2.6 та 2.7). Це відхилення, яке неможливо повністю 

врахувати в законі Кюрі-Вайса, і яке зменшується згладжується зі збільшенням 

індукції прикладеного поля, можна апроксимувати додатковим логарифмічним 

законом:  = M/H – Tln(T/TK), який є властивим для Кондо-систем. 

Температурний діапазон, у якому можна застосовувати цей аналітичний вираз, 

ширший від діапазону даних про питому теплоємність. Наприклад, для µ0H 
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= 14 Т дані про намагніченість відповідають значенню – Tln (T/TK) аж до 

T = 30 К, а дані про питому теплоємність для того ж значення індукції можна 

розрахувати за рівнянням (3.3) тільки до T = 15 К. Значення температури Кондо,  

отримані із аналізу сприйнятливості, узгоджуються зі значенням ТК = 3.7 К, 

отриманим із кривих питомої теплоємності, але слід зауважити, що в першому 

випадку значення ТК змінюються в залежності від індукції в межах від ТК (0.1 Т) 

= 5.2 К до ТК (14 Т) = 1.1 К. Іншими причинами може бути вплив магнітного 

кристалічного поля чи спінових флуктуацій. Крім того, в цьому температурному 

діапазоні цілком може проявлятись і фіктивний доданок Кюрі, наявність якого 
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Рисунок 2.6. Залежність магнітної 

сприйнятливості CeNiH3.7 від температури 

в області низьких температур. Збільшення 

сприйнятливості за малої індукції 

пов’язане з наявністю незначної 

феромагнітної домішки з високою 

температурою Кюрі. 

 Рисунок 2.7. Обернене значення 

магнітної сприйнятливості, 

виміряне за різних значень 

індукції магнітного поля. 

Суцільна лінія відповідає 

апроксимації даних формулою 

Кюрі – Вайса для µ0H = 14 Тл. 

Відхилення графіків за малої 

індукції пов’язане з наявністю 

феромагнітної домішки. 
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пов’язана з малими домішками магнітних рідкісноземельних металів, а це 

ускладнює докладний кількісний аналіз. 

Порівняння результатів вимірювання магнітної сприйнятливості, 

одержаних в області високих температур за різної індукції магнітного поля, 

вказує на наявність малої кількості (на рівні мільйонних частин, які не виявляє 

рентгенівська дифракція) феромагнітних домішок, температура Кюрі якої вища 

за кімнатну. Тому для аналізу властивостей, описуваних законом Кюрі – Вайса 

було використано набір даних за індукції 14 Тл, які зазнали найменшого впливу 

намагніченості домішки. У результаті дослідження було виявлено, що магнітна 

сприйнятливість CeNiH3.7 описується формулою Кюрі – Вайса 

  =
𝐶

(𝑇−𝑃)
 (2.4) 

 

у діапазоні від 30 до 300 К (Рисунок 2.7). Ефективний момент на атом складає 

µeff = 2.5µB/ф.о., а парамагнітна температура Кюрі дорівнює P = – 24 К. 

Оскільки у CeNi атоми нікелю не мають жодного магнітного моменту, можна 

припустити, що їх властивості у гідриді будуть такими ж. Тоді µeff = 2.5µB/ф.о., 

отриманий для CeNiH3.7, відповідає ефективному моменту Ce, і це значення дуже 

близьке до µeff = 2.54µB/ф.о., розрахованого за правилами Хунда для Ce3+. 

Для перевірки можливого магнітного фазового переходу, який можна було 

б не помітити на кривих M(T), було проведена вимірювання сприйнятливості 

CeNiH3.7 у змінному магнітному полі (AC) з використанням постійного 

магнітного поля різної індукції. Температурні залежності AC(T) показані на 

Рисунку 2.8. На експериментальних кривих нема аномалій, які б свідчили про 

магнітне впорядкування. Криві ’(Т), одержані за µ0Н = 0.1 і 2 Тл, монотонно 

зростають зі збільшенням температури аж до найнижчої експериментально 

досяжної температури 2 К. Широкий максимум, який починає з’являтись за 

індукції магнітного поля 4 Тл, відноситься до поступового викривлення графіків 

M(T) зі зменшенням T, оскільки ’(Т) відображає похідну намагніченості за 
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індукцією у даному постійному магнітному полі. Жодні властивості не можна 

пов’язати з описаними особливостями спінового скла, наприклад в 

ізоструктурному CeNixCu1-x [23]. 

Вимірювання залежності намагніченості у постійному магнітному полі 

M(H) проводилося за температури 2 К (Рисунок 2.9). Вона монотонно зростає в 

усьому діапазоні, аж до максимального експериментально досяжного значення 

індукції µ0Н = 14 Тл. Викривлення графіка M(H) та відхилення від прямої 
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Рисунок 2.8. Дійсна (’) і уявна (”) частини сприйнятливості у довільних 

одиницях CeNiH3.7, виміряні за різних значень індукції постійного магнітного 

поля. Лінії нанесено для наочності. 
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графіка оберненої сприйнятливості -1(Т) в області низьких температур (Рисунок 

2.7) може свідчити про наявність якоїсь феромагнітної домішки. Гістерезису 

виявлено не було. Експериментальна крива M(H) проходить значно нижче 

розрахункових значень намагніченості, розрахованих за функцією Бріллюена, 

що дозволяє припустити наявність моменту насичення 2.14 µB/Ce. Помічені 

розбіжності між кривими можна пояснити, наприклад, явищем Кондо 

екранування моментів 4f або впливом кристалічного поля. 

Аналіз питомої теплоємності та намагнічування CeNiH3.7 показує, що 

наводнення CeNi впливає на заповнення f-електронних станів у атомі Ce, тобто 

nf змінюється з нецілого числа [3, 4] до nf = 1 (4f1). Супутнім ефектом є 

послаблення спінових флуктуацій, які виникають унаслідок флуктуацій 

електрона між конфігураціями 4f0 і 4f1 у CeNi. Їхню роль бере на себе в гідриді 

ефект Кондо, який стабілізує конфігурацію 4f1. Завдяки екрануванню Кондо 

також значно посилюється роль електронів у формуванні питомої теплоємності. 

M
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Рисунок 2.9. Залежність намагніченості CeNiH3.7 від індукції магнітного поля, 

виміряна за Т = 2 К. 
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На утворення стану Кондо (із зазвичай більшими значеннями , ніж за 

нецілого nf) у CeNiH3.7 вказує збільшення . Навіть якщо визначати коефіцієнт  

за даними, триманими за температури понад T = 25 K, у результаті для гідриду 

виходить 0 = 121 мДж·(моль·К2)-1. Це майже на 50% більше, ніж для CeNi: 0 

= 85 мДж·(моль·К2)-1 [24].  

Дані для температур, нижчих від T = 25 K, мають особливості, типові для 

системи Кондо: логарифмічне збільшення питомої теплоємності, збільшення  у 

діапазоні T < 10 K до 1890 мДж·(моль·К2)-1; крім того, на графіку C/T (T2) в зоні 

низькотемпературного підвищення на графіку C(T) за наявності сильного 

магнітного поля (µ0H  9 Тл) утворюється широкий максимум. Посилення 

магнітного поля понад 9 Тл призводить до послаблення цього максимуму, але 

він зберігається принаймні до µ0H = 14 Тл, що вказує на сильні магнітні 

кореляції. Зміна максимуму залежності C(T) під дією магнітного поля 

підтверджує прогноз термодинамічних властивостей розрідженої системи Кондо 

[25]. Температури Кондо, визначені за питомою теплоємністю за різних значень 

прикладеного магнітного поля, є досить близькими і дорівнюють TK 

= (3.7 ± 0.3) К. 

Висновок щодо Кондо-режиму у CeNiH3.7 підкріплюється дослідженнями 

намагніченості. Так, постійна сприйнятливість  (у нашому випадку  = M/H) 

має таке саме логарифмічне зростання, як і питома теплоємність:  ∝ C ∝ –

T ln(TTK). Крім того, значення TK, які отримано в результаті аналізу 

сприйнятливості і лежать у діапазоні від 1 до 5 К, узгоджуються зі значенням TK 

= 3.7 К, отриманим шляхом аналізу питомої теплоємності.  

Певне розуміння механізму впливу наводнення на магнітні взаємодії в 

CeNi можна отримати, порівнявши властивості CeNiH3.7 та без водневих 

похідних CeNi, які мають розширену кристалічну ґратку. 

Заміна нікелю міддю з утворенням сполук типу CeNi1-xCux стабілізує в 

атомах Ce заселеність nf = 1, і CeNi1-xCux перетворюється на сполуку з важкими 
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ферміонами з короткодіючими кореляціями [26-28]. Зміна властивостей 

відбувається внаслідок зменшення гібридизації між станами 4f церію та зоною 

провідності [27]. Збільшення об’єму ґратки з домішкою міді досить помірне 

(порівняно з наводненням): V/V = +1.7% для CeNi0.85Cu0.15 [26, 29]. 

У сплаві з платиною CeNi1-xPtx також відбувається стабілізація в атомах Ce 

заселеності nf = 1, а завдяки магнітним взаємодіям парамагнітний сплав CeNi  

перетворюється на конденсовану систему Кондо з феромагнітним 

впорядкуванням CeNixPt1-x та концентрацією в точці переходу близько x=0,9 [12, 

30]. Введення домішки Pt призводить до суттєвого розширення кристалічної 

ґратки, наприклад, за x = 0.5 V/V = +8.3%, та саме перехід електрона з Pt 5d на 

Ce 5d вважається головним чинником зменшення гібридизації 4f станів та зони 

провідності  та пов’язаної із нею зміни магнітних взаємодій у CeNiхPt1-x [12, 30]. 

Простежуються деякі паралелі між наводненням CeNi і легуванням 

підґратки церію лантаном до Ce1-xLaxNi: в обох випадках густина станів 4f на 

рівні Фермі зменшується; те ж саме стосується гібридизації зони провідності 4f. 

Насправді зменшення концентрації Ce у структурі Ce1-xLaxNi перешкоджає 

гібридизації 4f-3d, призводить до монотонного зменшення температури Кондо і 

поступового перетворення CexLa1-xNi на розріджену систему Кондо [24, 31-33]. 

Графіки питомої теплоємності CexLa1-xNi у стані з домішкою Кондо [24, 32] дуже 

схожі на аналогічні графіки для CeNiH3.7. Об’ємне розширення, яким 

супроводжується введення домішки лантану, досить помірне: за концентрації 

переходу x =0.6 об'єм елементарної комірки CexLa1-xNi збільшується приблизно 

на 3% порівняно з CeNi [33]. 

В усіх згаданих випадках більш слабка гібридизація 4f станів та зони 

провідності сприяє заселеності nf = 1 в атомах Ce, а заселення зони 5d в атомі Ce 

сприяє магнітному впорядковуванню. 

На підставі аналізу експериментальних даних для CeNiH3.7 та впливу 

легування CeNi  d- та f-металами можна зробити висновок, що збільшення об’єму 

внаслідок наводнення відіграє переважну роль у послабленні 4f-гібридизації у 



84 

 

CeNi зі електронними станами, відмінними від f типу, яка призводить до 

підвищення стабільності 4f-станів церію. Зміна електронної густини внаслідок 

утворення  водневих зв’язків грає другорядну роль, незважаючи на те, що водню 

притаманна роль аніонної домішки у присутності сильно електропозитивного 

церію. Заміна атомів нікелю атомами платини чи міді, яка подібна до утворення  

водневих зв’язків, в тому, що вони призводять до перерозподілу густини 

електронів між d-рівнями Pt (Cu) i Ni, підтримує дальнє магнітне впорядкування. 

Навпаки, під дією домішки La, яка не впливає на густину d-електронів, 

утворюється розріджений стан Кондо. Крім того, властивості CeNiH3.7 та 

Ce0.2La0.8Ni [24, 32] мають багато подібного. 

І врешті-решт, про роль зміни об’єму CeNi йдеться в дослідженнях 

властивостей CeNi за високого тиску, описаних у [6]: у цій сполуці 4f-стани 

церію делокалізуються за тиску P =  1.3 кбар унаслідок фазового переходу 

першого порядку. Відносно низький критичний тиск вказує на близькість 4f-

станів до рівня Фермі та на істотну гібридизацію між станами електронів 4f і 

електронами провідності. Таким чином, можна зробити висновок, що магнітні 

властивості CeNi мають бути чутливі до зміни об’єму, а наводнення відіграє в 

CeNi роль чинника від’ємного тиску. Переконливим аргументом на користь 

припущення про зміну характеру 4f станів церію у CeNi при стиску є виразне 

зростання швидкості зміни електронного вкладу у питому теплоємність, а саме 

від d/dP = -0.55 (мДж/моль*К-2)/1 кбар у діапазоні тисків до 2 кбар до  

d/dP = -4 (мДж/моль*К-2)/1 кбар для тисків, що перевищують 6 кбар [21]. 

Альтернативна оцінка критичних тисків двох структурних переходів у CeNi за 

даними нейтронної дифракції [34] – це Pc1 =  1.2 ГПа та Pc2 = 4.9 ГПа. При чому 

різке зростанням стискуваності від B0 = 22 ГПа для Pc2 < 4.9 ГПа до B0 = 124 ГПа 

для Pc2 > 4.9 ГПа  узгоджується із картиною зміни характеру 4f станів при стиску, 

представленою у [6], хоча й змінює межі стабільності стану зі змішаною 

валентністю. 
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Утім, схоже, що режим Кондо-домішки встановлюється у CeNiHx задовго 

до розширення кристалічної ґратки на 30%, що відповідає концентрації водню x 

= 3.7. Як показано у [33], CexLa1-xNi перетворюється на розріджену систему 

Кондо вже за V/V = +2.3%, а за V/V = 6.3% температура Кондо сягає 5 К. 

Можливо, щось подібне відбувається у CeNiHx: розріджений Кондо-режим 

досягається за низької концентрації водню, а подальше розширення ґратки не 

впливає на розташування CeNi на діаграмі Доніаха. 

Посилення 4f-локалізації в церії внаслідок наводнення – це один із двох 

типових наслідків, які спостерігаються у сполуках церію. Поява атома водню у 

кристалічній ґратці впливає подібно до дії від’ємного тиску, який стабілізує 

заселеність рівня f в атомах церію (CeNiGa–H [35], CeRhSn–H, CeIrS–H [36]), а в 

деяких випадках призводить до утворення магнітного впорядкування (CeNiIn–H 

[37], CeRuSi–H [38, 39]); або, як альтернатива, може також переважати зв’язок 

Ce–H, внаслідок чого магнітне впорядкування руйнується (CeCoSi–H [40, 41], 

CeCoGe–H [41, 42]). Ще різноманітніша реакція на наводнення відбувається 

внаслідок змінного безпорядку, який виникає через неповну заселеність 

еквівалентних позицій H. Невпорядкованість може проявились і в CeNiH3.7 

унаслідок нецілої заселеності позицій водню. Її можна пов’язати з деякими 

властивостями, наприклад із низькотемпературним підвищенням 

сприйнятливості, яке спостерігається в церію у стані з заповненим рівнем 4f1. 

Розподіл атомів Ce з трохи відмінною заселеністю nf, а відтак із різною 

температурою Кондо, вважається також однією з причин логарифмічного 

відхилення магнітної сприйнятливості [43]. 

Поглинання водню призводить до зміни типу магнітного впорядкування у 

PrNi. Вихідна сполука є феромагнетиком із температурою Кюрі TC = 20 К, 

помірною магнітокристалічною анізотропією, спонтанною намагніченістю 

2.35 B вздовж легкої осі [001] та ефективним моментом 3.58 B, котрий 

дорівнює теоретичному значенню для Pr3+ [2]. Парамагнітна температура Кюрі 

відображає магнітну анізотропію сполуки і дорівнює Pc = +41 К, Pa = +13 К та 
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Pb = -67 К для сприйнятливості вздовж осей c, a та b, відповідно. Вісь b є 

напрямком важкого намагнічування.  

 
 

Рисунок 2.10. Залежність магнітної 

сприйнятливості PrNi та PrNiH3.6 у 

магнітному полі 0H = 4 Тл. 

Рисунок 2.11. Польова залежність 

намагніченості PrNi та PrNiH3.6 при 

T = 2 K. 

Після поглинання водню у PrNiH3.6 жодних слідів магнітного 

впорядкування не було зареєстровано. Температурна залежність магнітної 

сприйнятливості гідриду не виявляє жодних аномалій до найнижчої доступної 

температури, в той час як сприйнятливість вихідної сполуки PrNi різко 

збільшується в околі температури феромагнітного фазового переходу (Рисунок 

2.10). Слід наголосити, що дані для PrNi, представлені на Рис. 2.10., були 

отримані на полікристалічному зразку, тому вони є усередненою величиною для 

трьох кристалографічних напрямків, детально описаних у роботі [2]. Як 

наслідок, ефективний момент та парамагнітна температура Кюрі, розраховані 

шляхом апроксимації високотемпературної частини кривої (T) полікристалу 

PrNi законом Кюрі-Вайса, відрізняються від літературних даних і становлять 

ефф = 3.98 ефф/Pr P = 9.6 К. Ці величини не можна розглядати як просте 

середнє ефф та P для окремих кристалографічних осей, оскільки 

усереднюються намагніченості (сприйнятливості), а закон Кюрі-Вайса є 

лінійний щодо ефф та P у обернених намагніченостях (сприйнятливостях). Тим 
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не менше, ефективний момент та парамагнітна температура Кюрі, розраховані із 

даних для полікристалу PrNi із Рис. 2.10., є корисним індикатором впливу 

наводнення на магнетизм у цій сполуці. А саме, порівнюючи їх із ефф = 

3.94 ефф/Pr P = -44 К, отриманими для гідриду PrNiH3.6 цього полікристалу, 

можна зробити висновок про те, що характер 4f станів празеодиму залишається 

незмінним, а обмінна взаємодія стає виразно антиферомагнітною. З огляду на те, 

що впорядкування магнітних моментів Pr у PrNi є чутливим до розщеплення 

рівнів кристалічним електричним полем та сильної міжіонною обмінної 

взаємодії [44], можна зробити висновок, що поглинання водню в першу чергу 

впливає на міжіонний обмін. Вплив на КЕФ, схоже, буде меншим, бо при 

незмінній симетрії ґратки після наводнення члени у виразах для розрахунку сили 

кристалічного електричного поля у PrNi та PrNiH3.6 будуть однаковими, хоча 

коефіцієнти зміняться з огляду на більш як 20% розширення ґратки у PrNiH3.6. 

Та подібність форм кривих питомої теплоємності вихідної сполуки та гідриду 

(Рисунок 2.5.) вказує, що зміна КЕФ розщеплення не зачіпає досліджуваний 

діапазон температур. 
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2.1.2. YbInCu4 

 У сполуці YbInCu4 при Tv  40 К відбувається фазовий перехід першого 

роду зі зміною валентності [45, 46]. При T > Tv валентність Yb є близькою до 3+, 

про що свідчить, наприклад магнітна сприйнятливість цієї сполуки. Над Tv вона 

описується законом Кюрі–Вайса із ефективним моментом 4.54 µB, який дуже 

близький до теоретичного значення для іона Yb3+ 4.53 µB. Під час переходу 

валентність іона Yb різко зменшується приблизно на 0.1 [47, 48]. Попри незначну 

зміну валентності під час переходу виразно зменшується магнітна 

сприйнятливість, і при T < Tv встановлюється парамагнетизм Паулі. Зменшення 

електричного опору під час переходу та дослідження ефекту Хола вказують на 

те, що концентрація носіїв зростає на порядок у низькотемпературному стані під 

переходом [46, 48]. 

Ядерний квадрупольний резонанс на Cu показує, що при T < Tv стабільний 

локалізований стан 4f електрона змінюється на станом Фермі-рідини з сильною 

гібридизацією між 4f електронами і електронами провідності [49]. 

YbInCu4 має кубічну структуру типу AuBe5, із іонами Yb, що повністю 

впорядковані в позиції 4c [50, 51]. Під час переходу відбувається різке 

розширення ґратки (a/a = 0.15%) без зміни кристалічної симетрії [47, 48, 50].  

Оскільки валентний перехід YbInCu4 супроводжується зміною об’єму, то 

він є чутливим до дії високого тиску або легування. Вплив тиску на перехід вже 

вивчали за допомогою вимірювань опору, магнітної сприйнятливості та 

теплового розширення [46, 52-54]. Встановили, що зовнішній тиск призводить 

до зменшення Tv зі швидкістю 20 K/ГПа–1. Подавлення переходу при зростанні 

тиску узгоджується зі стабілізацією високотемпературного стану Yb3+, котрий 

має менший іонний радіус порівняно із станом валентність якого менша 3. 

Легування має подібний вплив: заміщення на іони більшого радіусу – Yb на La, 

Ce чи Eu; а In на Sn чи Ag – призводить до збільшення температури валентного 

переходу Tv. а легування іонами меншого радіуса зменшує Tv [47, 55]. При заміні 
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Yb на La і Ce валентний фазовий перехід залишається різким для всіх 

досліджених концентрацій La, і до x = 0.12 у зразках, легованих Ce. За вищої 

концентрації Ce перехід на температурній залежність сприйнятливості 

розширюється. Це нагадує поведінку сполуки YbAgCu4 зі щільною ґраткою 

Кондо [56]. Також було виявлено, що у зразках Yb1-xCexInCu4 із x = 0.16 і 0.20 в 

області низьких температур під впливом поля відбувається валентний перехід 

першого роду [57], а за вищих температур – валентний перехід другого роду. Над 

температурою валентного переходу збільшення концентрації La і Ce 

супроводжується деяким зменшенням молярної сприйнятливості. При заміні 

Yb/La при збільшенні вмісту xLa ефективний момент не змінюється, а P 

поступово зменшується зі швидкістю dP/dxLa = -26 К. Легування Yb/Ce також 

призводить до зменшення P за малих значень x, а для x  0.08 магнітну 

сприйнятливість у діапазоні температур 80–150 К уже не можна описати законом 

Кюрі–Вайса [55]. 

Для більшості легованих зразків при низьких температурах (T < 10 К) 

спостерігається невелике зростання сприйнятливості, яке зазвичай пов’язують із 

присутністю незначної кількості домішок [58] або частковим 

розупорядкуванням Yb. Однак було показано, що для монокристалів 

Yb1-xYxInCu4 цього зростання можна повністю уникнути за належних умов 

підготовки зразків [59]. Для Yb1-xCexInCu4 згадане зростання є наслідком 

присутності магнітних іонів Ce. Після віднімання температурно-незалежного 

вкладу парамагнетизму Паулі і апроксимації низькотемпературного загину 

кривої сприйнятливості законом Кюрі визначили µeff іонів Ce і встановили, що 

Ce перебуває у стані змішаної валентності, оскільки його ефективний момент не 

перевищує половини теоретичного значення для вільного іона Ce3+ µeff = 2.54 µB 

[55].  

При заміні Yb на немагнітні Y та Lu при зростанні вмісту x у 

Yb1-x(Y/Lu)xInCu4 температури переходу зменшується швидше, ніж можна 

очікувати від одного лише об'ємного ефекту [55]. Дослідження монокристалів 
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Yb1-xYxInCu4 показують, що зі збільшенням вмісту немагнітного ітрію x 

температура Tv зменшується, але ефективний магнітний момент µeff = 4.13 µB/Yb, 

та парамагнітна температура Кюрі P = –1.3 K залишаються незмінними [46, 55, 

58].  

Також на валентність Yb виразно впливає легування типу YbXCu4 

металами X із різною кількістю електронів [46]. 

Прямі дослідження валентності Yb проводились шляхом вимірювання 

поглинання рентгенівського випромінювання на LIII-краю Yb [47, 48].  

Іншим, технологічно простішим методом визначення валентності Yb є 

вимірювання теплового розширення. Вони дають інформацію про зміну 

заселеності 4f електронних станів, оскільки під час валентного переходу зміна 

об'єму пропорційна зміні валентності [47, 48]. Важливою перевагою вимірювань 

теплового розширення є можливість вивчати зміну об’єму, а отже і валентності, 

за високих тисків [54]. 

Дане дослідження зосереджене на вивченні впливу тиску та легування на 

валентний стан Yb у сполуках, де x не перевищує 0.25, за допомогою 

вимірювання теплового розширення та магнітних властивостей [60]. 

Вплив легування на валентний стан Yb 

Валентний фазовий перехід є різким як у монокристалічних, так і у 

полікристалічних зразках YbInCu4. Температури переходу Tv, визначені як 

положення максимуму d/dT, дещо відрізняється: для полікристалічного (TV 

= 39 К) і монокристалічного (TV = 42 К) зразків, але попри це вони добре 

узгоджуються із літературними даними [46, 54].  

На Рисунку 2.12. показана залежність теплового лінійного розширення 

L/L від температури для монокристалів Yb1-xRxInCu4 (R = Y, La і Ce). На цих 

кривих валентний перехід за температури Tv є дуже різким, що свідчить про 

високу якість зразків. Отримане значення стрибкоподібної зміни L/L 

= (L/L)низьк. – (L/L)вис. = 0.15% при Tv у вихідній сполуці YbInCu4 відповідає 
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літературним даним [47, 50, 51, 54]. Для усіх легуючих елементів температура 

переходу добре узгоджується із результатами вимірювань магнітної 

сприйнятливості [55, 58]. Стрибок L/L на переході монотонно зменшується зі 

зростанням x. Оскільки структура кристалу YbInCu4 під час валентного переходу 

не змінюється [47], то зміну об'єму при Tv можна розрахувати як V/V = 3·L/L. 

 

Рисунок 2.12. Залежності теплового лінійного розширення монокристалів 

Yb1−xYxInCu4, Yb1−xLaxInCu4 і Yb1−xCexInCu4, для різних значень x за 

атмосферного тиску. 

Залежність зміни об’єму від концентрації V/V(Tv) під час переходу 

наведена на Рисунку 2.13(a). Зміну валентності Yb за Tv можна оцінити за даними 
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про теплове розширення згідно методики із [47], описаної нижче на прикладі 

YbAl2. 

 

Рисунок 2.13. (a) залежність відносного об’ємного розширення зміни від 

концентрації під час валентного переходу в Yb1-xRxInCu4, де R = Y, La, Ce; (b) 

низькотемпературна валентність для R = Y, La; і зміна валентності під час 

переходу для R = Ce (вставка). 

Сполука YbAl2 – це кубічна фаза Лавеса, у котрій Yb перебуває у стані зі 

мішаною валентністю  = 2.5. Параметр ґратки YbAl2 на 1.5% перевищує 

значення, очікуване для Yb3+Al2. Виходячи із правила Віґарда (параметр ґратки 

2-компонентої суміші дорівнює середньому зваженому параметрів ґратки 

складових) і те, що вміст Yb у YbInCu4 вдвічі менший, аніж у YbAl2, за 

величиною стрибка при Tv теплового розширення із Рисунка 2.12 можна оцінити 

зміну валентності у YbInCu4 під час переходу. Таким чином була отримана 

величина  = 0.1. Подібний підхід дозволяє оцінити лише зміну валентності, 

але не її абсолютне значення. Щоб отримати абсолютне значення валентності у 
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YbInCu4, потрібно було зробити припущення про валентний стан у 

високотемпературній фазі. Одна зі можливостей – прийняти валентність Yb 

рівною 3+, оскільки ефективний парамагнітний момент µeff близький до 

значення, очікуваного для вільного іона Yb3+ [54]. Однак при ретельних 

вимірюваннях сприйнятливості, як правило, отримують дещо менше значення 

µeff, аніж передбачене теорією для вільного іона Yb3+ 4.53 µB [61-63]. Також прямі 

дослідження валентності Yb у високотемпературній фазі YbInCu4 методом 

рентгенівського поглинання на краю LIII Yb дають значення дещо менші ніж 3:  

= 2.9 [47] або 2.93–2.96 [48, 64, 65]. Причин такої відмінності може бути декілька. 

Можна виключити вплив кристалічного поля, оскільки розщеплення 

мультиплету J = 7/2 іона Yb3+ в електричному полі кубічного кристалу в YbInCu4 

не перевищує 44 К [66]. Інша можлива причина – це екранування Кондо (TK 

= 25 K), котре призводить до зменшення ефективної заселеності дірок 4f, і, згідно 

із однодомішковою моделлю Андерсона, до відхилення валентності від 3+ у 

високотемпературній фазі [48]. З огляду на перераховані результати, у цій роботі 

валентність Yb у високотемпературній фазі YbInCu4 була прийнята  = 2.94. У 

стані проміжної валентності її значення зменшується до 2.83 [48]. Згідно із 

літературними даними про сприйнятливість YbInCu4, легування Y і La, майже не 

впливає на значення µeff за високих температур, відповідно валентність ітербію 

над Tv у цих сполуках можна вважати незалежною від легування [55, 58]. 

Низькотемпературна валентність Yb у цих сплавах була розрахована за 

методикою описаною вище, виходячи зі зміни об’єму за температури Tv та вмісту 

Yb у Yb1-xRxInCu4 (R = Y, La) та. Як видно з Рисунку 2.13(b), валентність Yb у 

Yb1-xLaxInCu4 принаймні до x = 0.2 залишається незмінною, а легування ітрієм 

призводить до збільшення валентності. Можливо, взаємодія 4f електронів Yb з 

електронами зони 4d Y є слабшою, ніж з 5d електронами La, що послаблює ефект 

Кондо і збільшує валентність у стані з мішаною валентністю. 

Легування Ce має комбінований вплив на валентність ітербію, оскільки, 

крім різниці іонних радіусів Yb та Ce, іони Ce часто самі мають проміжну 
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валентність між Ce3+ і Ce4+. Тому можна очікувати, що заміна Yb на Ce у YbInCu4 

призведе до підвищення концентрації валентних електронів і зменшення 

валентності Yb. Дійсно, зміна об’єму Yb1-xCexInCu4 за температури Tv є меншою, 

ніж у сполуках із заміною на Y і La із аналогічною концентрацією легуючого 

елементу. Щоб пояснити ці результати, зробили припущення, що валентність Yb 

у високотемпературній фазі Yb1-xCexInCu4 не є постійною і зменшується зі 

збільшенням x. Таке міркування непрямо підтверджується залежністю 

результатів вимірювання параметрів ґратки від концентрації. Іон Ce3+ має 

менший радіус, ніж La3+, а розширення ґратки внаслідок легування церієм значно 

більше [55]. Беручи до уваги іонні радіуси відповідних елементів і проміжну 

валентність Ce, можна очікувати, що розширення ґратки Yb1-xCexInCu4 для 

незмінної валентності Yb має бути десь посередині між значеннями для системи 

з La (da/dx = 9.4 пм) і Y (da/dx = 4.6 пм) [55]. Згідно із літературними даними, 

розширення ґратки для Yb1-xCexInCu4 є втричі більшим від очікуваного і 

становить da/dx = 15.2 пм [55]. Одне із можливих пояснень такої аномалії – це 

додаткове зменшенням валентності Yb d/dx = –0.8±0.2 за кімнатної температури 

внаслідок зростання кількості валентних електронів. Для перевірки цього слід 

провести прямі вимірювання валентного стану Yb у Yb1-xCexInCu4 наприклад 

шляхом абсорбції на LIII-краю ітербію. Оскільки ця експериментальна методика 

не була доступною, і ми не могли визначити абсолютне значення валентності Yb 

у Yb1-xCexInCu4, то на вставці Рисунку 2.13(b) зображена лише зміна валентності 

під час переходу. Зокрема те, що під час переходу валентність зменшується, і ця 

зміна стає менш виразною зі збільшенням вмісту Ce x. 

Вплив тиску на сприйнятливість і теплове розширення 

Попередні дослідження впливу гідростатичного тиску валентний фазовий 

перехід у YbInCu4 здебільшого зосереджувались на зміні Tv з тиском [46, 52, 67]. 

Метою даного дослідження є детальне вивчення поведінки ефективного моменту 

та магнітних взаємодій у YbInCu4 за високого тиску на основі результатів 

магнітних вимірювань на монокристалічному зразку.  
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На Рисунку 2.14 зображена температурна залежність магнітної 

сприйнятливості YbInCu4 для різних тисків до 1.4 ГПа. При зростанні тиску 

валентний фазовий перехід залишається дуже різким, а Tv поступово 

зменшується. Залежність Tv від тиску, зображена на вставці Рисунку 2.14, як 

видно, вона є дещо нелінійною: швидкість зміни dTv/dP дорівнює –20 К/ГПа до 

0.7 ГПа, і зменшується при подальшому зростанні тиску. Про нелінійність dTv/dP 

було повідомлено раніше за результатами вимірювань опору за тиску до 3.3 ГПа 

[68]. 

 

Рисунок 2.14. Температурна залежність молярної сприйнятливості 

монокристалу YbInCu4 за різних тисків. Вставка: залежність від тиску 

температури валентного переходу Tv (круглі символи) і 

низькотемпературного масштабу Кондо T0 (квадратні символи). 

У області під переходом, T < Tv, магнітна сприйнятливість є температурно 

незалежною і збільшується із підвищенням тиску. Відповідно до точного 

розв'язку моделі Коблана-Шріфера (Coqblin-Shriefer) [69] для магнітної домішки 

у металі вільних електронів, термодинамічні властивості Фермі-рідини у 

низькотемпературній області, в якій f-електрони (домішка) та електрони 

провідності є сильно гібридизованими, визначаються енергетичним параметром 
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масштабу Кондо T0. Магнітна сприйнятливість за нульової температури (0) 

пропорційна до 1/T0 [69]: 

 (0) =
𝑁𝐴(2 − 1)𝑔𝐽

2µ𝐵
2

24𝑘𝐵𝑇0
⁄   (2.5) 

де NA – число Авоґадро,  = 2J+1 – виродження основного стану, а gJ – 

фактор Ланде. Параметр масштабу Кондо T0, визначений із рівняння (2.5), 

зображений як функція тиску на вставці Рисунку 2.14. Залежність T0(P) є 

квазілійною із похідною dT0/dP = –184 К ГПа-1, що є близьким до результату 

Саррао та ін. [70], а саме dT0/dP = –158 К ГПа–1. Зменшення T0 з тиском вказує 

на те, що стан Кондо, який є когерентним за низьких температур, 

дестабілізується під дією зовнішнього тиску. Між T0 і Tv виявлена виразна 

лінійна залежність, аналогічна тій, про яку відомо для систем Yb1-xYxInCu4 і 

Yb1-xLuxInCu4 [55, 58]. 

Для матеріалів, фізичні властивості яких визначаються ефектом Кондо, 

залежність взаємодії Кондо від об’єму описується параметром Ґрюнайзена: 

 𝐾 =  − 
𝑑 ln 𝑇𝐾

𝑑 ln 𝑉
=  

𝐵

𝑇𝐾
 
𝑑 𝑇𝐾

𝑑 𝑃
=  

𝐵

𝑇0
 
𝑑 𝑇0

𝑑 𝑃
, (2.6) 

де B – модуль стиску (інакше – модуль всебічного стиску або об’ємний 

модуль пружності). Температура Кондо визначається як TK = C/(0) (де 𝐶 =

 𝑁𝐴µ𝐵
2  𝐽(𝐽 + 1)/3𝑘𝐵, J = 7/2, – стала Кюрі для Yb) і є пропорційною до 

низькотемпературного параметру масштабу T0: TK = [2/(2J+1)]T0 [61].  

Користуючись значенням B = 83 ГПа (для Т = 20 К) [54], отримаємо для 

низькотемпературного стану мішаної валентності YbInCu4 𝐾
𝐿𝑇=-34.5 К. Це 

значення практично збігається із параметром Ґрюнайзена, отриманим за 

результатами вимірювань питомої теплоємності [70], і є доволі близьким до 

величини 𝐾
𝐿𝑇= -40 К, отриманої із вимірювань магнітострикції [71]. 
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Оскільки, як показано на 

Рисунку 2.14, вплив тиску на 

сприйнятливість при T > Tv є дуже 

малим, не вдалося визначити 

залежності µeff і P від тиску, просто 

підставивши сприйнятливість у закон 

Кюрі-Вайса. Для отримання цих 

залежностей були виміряні 

температурні залежності 

сприйнятливості уздовж трьох 

головних кристалографічних 

напрямків для тисків до 0.7 ГПа на 

одному і тому ж монокристалі, після 

чого вони були усереднені для 

кожного значення тиску. Виявлена 

анізотропія магнітних властивостей 

YbInCu4 є малою, що було детально 

обговорено у [63]. В якості 

репрезентативних даних на Рисунку 

2.15 (a) показано зміну приведеної 

сприйнятливості (P)/(0) із тиском 

при 150 К.  

Встановлено, що сприйнятливість лінійно зростає з тиском зі швидкістю 

dln/dP = 0.043 ГПа-1. Аналогічне значення Свєчкарьов та ін. [71] отримали за 

результатами вимірювань сприйнятливості для тисків до 0.15 ГПа (їх дані 

представлені як заповнені круглі символи на рисунку 4(a)). Було встановлено, 

що ефективний момент незначно зростає із тиском deff/dP = +0.11 (B/Yb)/ГПа 

від 4.13 B/Yb, а P ≈ –2 К і зменшується зі зростанням тиску зі швидкістю  

 

Рисунок 2.15. (a) залежність від тиску 

для приведеної магнітної 

сприйнятливості χ(P)/χ(0) та 

приведеного ефективного магнітного 

моменту M = χT/C при 150 K; і (b) 

параметри P іµeff , отримані шляхом 

апроксимації законом Кюрі-Вайса, для 

монокристалічного YbInCu4. Лінії 

представляють лінійні апроксимації 

експериментальних даних. 

Заповнені круглі символи на (а) із [71] 
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dP/dP = –1.4 K/ГПа (Рисунок 2.15 (b)). Про аналогічні зміни параметрів 

закону Кюрі-Вайса під тиском повідомляли Мацумото та ін. [53].  

У режимі Кондо відхилення ефективного моменту від значення для 

вільного іона вважається монотонною функцією TK. Для YbInCu4 відхилення є 

малим, причому за результатами непружного розсіювання нейтронів [72] і 

апроксимації приведеного ефективного моменту T/C до моделі Кондо для J = 

7/2 [46, 48] отримали значення TK  25 K. На Рисунку 2.15 (a) наведені дані 

залежності приведеного ефективного моменту M  T/C від тиску для T = 150 К 

як функцію тиску. Параметр T/C можна розглядати як відношення квадрату 

 

Рисунок 2.16. Температурна залежність лінійного теплового розширення 

YbInCu4, Yb0,9La0,1InCu4 і Yb0.92Ce0.08InCu4 для різних тисків. 
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ефективного моменту для Yb і вільного іона Yb3+ для певної температури T, за 

якої вимірюють сприйнятливість . Встановлено, що значення M практично не 

залежить від температури і лінійно зростає з тиском. Усереднене для різних 

температур значення dM/dP становить dM/dP = 0.035 ГПа-1. Збільшення M зі 

зростанням тиску відбувається внаслідок збільшення заповнення 4f дірок nf , яке 

пов’язане із валентністю  іона Yb як: nf  =  - 2. З іншого боку, у граничному 

випадку домішки Кондо температура Кондо пов’язана з величиною nf формулою 

[48, 73]: 

 𝑇𝐾 =  
2𝐽+1


Г (

1−𝑛𝑓

𝑛𝑓
) (2.7) 

 

Тут коефіцієнт Г =  𝑉𝑘𝑓
2 (𝑓) – 

це сила гібридизації між 4f 

електронами та електронами 

провідності. Vkf – матриця гібридизації 

між 4f електронами та електронами 

провідності, а (f) – густина станів 

електронів провідності на рівні Фермі. 

Таким чином, для малих змін nf під 

дією тиску, можна очікувати 

приблизно лінійну залежність між M і 

TK. Тоді, використовуючи розраховане 

значення TK та форму залежності M(P), 

отримаємо швидкість зміни 

температури Кондо із тиском dTK/dP 

= -5 К Г/Па, а також параметр 

Ґрюнайзена для 

високотемпературного стану Кондо 

K
HT = –20. Сполуки на основі Yb мають від’ємні значення K, а на основі Ce – 

 

Рисунок 2.17. Залежність від тиску змін 

об’єму (a) та валентності (b) під час 

валентного фазового у YbInCu4, 

Yb0.9La0.1InCu4 і Yb0.92Ce0.08InCu4. 

Вставка: T0 як функція   (валентності 

Yb для YbInCu4). 
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додатні [71], що узгоджується з загальною тенденцією депопуляції f-стану у 

сполуках Yb і Ce під дією тиску. 

З порівняння значень параметра Ґрюнайзена для низько- і 

високотемпературного станів YbInCu4 видно, що зі збільшенням тиску зміна 

температури Кондо під час переходу зменшується. Відповідно, зміна заселеності 

дірок 4f також зменшуватиметься.  

На Рисунку 2.16. показані температурні залежності теплового розширення 

під тиском для трьох зразків: монокристалічного YbInCu4 і полікристалічних 

Yb0.9La0.1InCu4 та Yb0.92Ce0.08InCu4. В усіх зразках стрибок L/L при Т = Тv зі 

зменшується зростанням тиску. Це узгоджується із попередніми міркуваннями, 

заснованим вимірюваннях сприйнятливість під тиском. Зміна об’єму під час 

переходу V/V(Tv) у цих сполуках є нелінійною функцією тиску (Рисунок 2.17 

(a)), і ці залежності у трьох досліджених зразків дуже схожі. Зміна валентності 

під час переходу при T = Tv (Рисунок 2.17 (b)) для чистого YbInCu4 і зразка 

легованого лантаном майже 

збігаються. При тисках до 0.8 ГПа-1 

валентність збільшується зі 

швидкістю d/dP = 0.055 ГПа-1, що 

узгоджується із літературними даними 

[54]. За тисків p > 0.8 ГПа зростання 

валентності сповільнюється. Причина 

цього явища незрозуміла. Однак воно 

співвідноситься з нелінійною 

залежністю Tv(P) [68] і може бути 

пов’язане з додатковою взаємодією в 

YbInCu4 під високим тиском.  

Порівняння результатів 

вимірювання сприйнятливості та 

теплового розширення вказує на те, 

 

Рисунок 2.18. Температура Кондо TK як 

функція заселеності 4f дірок nf у 

YbInCu4. Суцільними та порожніми 

символами показано дані для низько- та 

високотемпературних станів, 

відповідно. Лінії представляють 

апроксимацію рівнянням (2.7). 
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що за низьких температур магнітна сприйнятливість чистого і легованого 

YbInCu4 визначається валентністю Yb у стані зі змішаною валентністю. На 

вставці Рисунку 2.17 зображена залежність енергетичного параметру масштабу 

Кондо T0 від валентності Yb  для YbInCu4. Зменшення T0 вказує на поступове 

ослаблення когерентної взаємодії Кондо зі збільшенням валентності Yb. З 

іншого боку встановлено, що при легуванні церієм у Yb1-xCexInCu4 як Tv так і (0) 

зростають зі зростанням x [55]. Це дає привід припустити, що валентність не має 

прямого впливу на стійкість (тобто температурний діапазон існування) стану із 

когерентною взаємодією Кондо. На Рисунку 2.18 зображена залежність 

температури Кондо TK, визначеної за результатами вимірювання 

сприйнятливості YbInCu4 під тиском, від заселеності дірок 4f nf, обчисленої за 

даними про теплове розширення. Експериментальні дані показано для низько- та 

високотемпературного станів і позначено, відповідно, заповненими і порожніми 

круглими символами. Апроксимація цих даних рівнянням (2.7) дає Г = 850 К для 

низькотемпературного стану. Корнеліус та ін. [48] повідомили схоже значення 

Г = 900 К для сполук YbIn1-xAgxCu4 з різними x. Для високотемпературного стану 

зі слабкою взаємодією Кондо отримаємо Г = 185 К.  

Можливо, ця значна, майже п’ятикратна, зміна, сили гібридизації Г між 4f 

електронами та електронами провідності, є рушійною силою різкої зміни 

фізичних властивостей, що відбувається під час фазового переходу зі зміною 

валентності у YbInCu4. 
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2.2. 4f-cполуки із локалізованими f-станами 

2.2.1. R2Pd2In(Sn) 

 

  

Рисунок 2.19. Проекція структури 

Nd2Ni2In на площину xy (a) та вздовж 

осі c (b). Атоми Nd, Ni та In показано 

синіми, зеленими й червоними 

кружками відповідно. Атоми, 

сполучені тонкими лініями, лежать у 

площинах із z = 0, а жирними 

лініями – з z = ½. Пунктирними 

лініями позначено базис 

тетрагональної структури.  

Рисунок 2.20. Проекція структури 

Nd2Ni2InD≈7 на площину xy  (a) та 

вздовж осі c (b). Атоми Nd, Ni, In та D 

показано синіми, зеленими, 

червоними й чорно-білими кружками 

відповідно. Атоми, сполучені 

тонкими лініями, лежать у площинах 

із z = 0, а жирними лініями – з z = ½. 

Пунктирними лініями позначено 

базис орторомбічної структури.  

Сполуки із серії R2Pd2In(Sn) є модельними системами для вивчення впливу 

наводнення на двовимірної ґратки Шастрі-Сазерленда, у якій різні форми 
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= 

намагніченння є наслідком співвідношення параметрів обмінної взаємодії в 

окремих димерах та між ними [74]. 

Ці сполуки кристалізуються у вигляді структури типу Mo2FeB2 

(просторова група P4/mbm) [75]. Як видно з Рис.2.2, такі сполуки мають 

шарувату структуру з двома типами шарів у базальній площині, які чергуються 

вздовж осі c. Атоми R присутні виключно в одному типі шарів і утворюють 

трикутну схему розташування, яка, залежно від типу взаємодії, може призводити 

до геометричної фрустрації в системі, оскільки вона еквівалентна схемі 

розташування двовимірної ґратки Шастрі-Сазерленда [74]. Ця схема розміщення 

дуже подібна, наприклад, до тієї, що має місце в тетраборидах рідкісноземельних 

металів [76], і підхід Шастрі-Сазерленда вже було застосовано для опису 

властивостей деяких сполук R2T2X [77]. Поведінка, яку можна пов’язати із 

особливостями магнітних взаємодій у ґратці Шастрі-Сазерленда, дійсно була 

виявлена принаймні у двох сполук із серії R2T2X: поведінка Nd2Ni2In має виразні 

риси геометричної фрустрації, а криві намагнічення Tb2Ni2In свідчить про 

поступову стрибкоподібну зміну напрямку магнітних моментів при зростанні 

поля. 

Ґратка Шастрі-Сазерленда становить інтерес із точки зору магнітних 

властивостей, оскільки магнітно активні f-атоми розташовуються в базальній 

площині у вигляді димерів (подібно до двовимірної ґратки Шастрі — Сазерленда 

[74], що відкриває можливості реалізації різноманітних екзотичних форм 

намагнічування залежно від співвідношення параметрів обмінної взаємодії в 

окремих димерах та між ними (див., наприклад, [78]). Зважаючи на роль балансу 

обмінних взаємодій у димерах і між ними, зміна взаємного розташування атомів 

у ґратці може виразно вплинути на магнітні властивості сполук. Насичення 

воднем та зовнішній тиск були використані як інструменти для зміни 

кристалічної ґратки, і, як наслідок, як засоби для посилення/послаблення 

обмінних взаємодій у димерах. 
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Вміст водню та кристалічна структура 

Інтерметаліди R2Pd2In та R2Pd2Sn (R – рідкісноземельний елемент) 

поглинають різну кількість водню, залежно від рідкісноземельного елементу (R). 

Насичення воднем R2Pd2In проводили за тисків H2 від 1 бар до 150 бар та при 

термообробці за температур до 250 °C. Наводнення при тиску 1 бар приводило 

до утворення кристалічних гідридів із вмістом <2 ат. Н/ф.о., а при використання 

тисків від 10 бар до 150 бар були отримані гідриди із вищим вмістом водню, які 

у окремих випадках вони були аморфними. Вміст водню визначали 

вимірюванням падіння тиску в реакційній камері (величина похибки – прибл. 

1%) під час поглинання, а також на основі зміни ваги протягом гідрогенізації 

(величина похибки – прибл. 10%). Різниця між значеннями кількості атомів H на 

формульну одиницю (ат. H/ф. о.), отриманими цими двома способами, не 

перевищувала 10%. 

 
 

Рисунок 2.21. Параметр ґратки a 

(кружки, чорні й червоні) і відносне 

розширення ґратки Δa/a (вертикальні 

стовпчики) для R2Pd2In. Сполука 

Nd2Pd2In (зелений стовпчик) 

відхиляється від загальної тенденції, 

оскільки вона поглинає більше водню 

на формульну одиницю. Графік 

містить дві вертикальні осі. Лінії 

наведено для наочності [79]. 

Рисунок 2.22. Параметр ґратки c 

(кружки, чорні й червоні) і відносне 

розширення ґратки Δc/c (вертикальні 

стовпчики) для R2Pd2In. Сполука 

Nd2Pd2In (зелений стовпчик) 

відхиляється від загальної тенденції, 

оскільки вона поглинає більше водню 

на формульну одиницю. Графік 

містить дві вертикальні осі. Лінії 

наведено для наочності [79]. 
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У вихідних сполук R2Pd2In параметри ґратки a і c, а також об’єм 

елементарної комірки V лінійно зменшуються зі збільшенням атомного номера 

R (Рис. 2.21., Рис. 2.22. і Табл. 2.3.), що цілком відповідає лантанідному 

стисненню. Як було показано раніше, 4f-електронна La2Pd2In (тобто сполука 

R2Pd2In з першим лантанідом) може поглинати набагато більше водню (до 4–

5 ат. H/ф. о.), залежно від тиску H2, порівняно з ізоструктурними 5f-

електронними сполуками U2T2X [80, 81]. Вищий вміст H призводить до 

аморфізації кристалічної структури La2Pd2In. Гідриди з концентрацією H, що не 

перевищує 2 ат. H/ф. о., зберігають той же тип кристалічної структури структуру 

типу Mo2FeBe2 (просторова група P4/mbm), що й вихідна сполука. У них 

відбувається лише розширення ґратки. Це також стосується сполуки Ce2Pd2InHx, 

 
 

Рисунок 2.23. Уточнення за методом 

Рітвельда рентгенівської порошкової 

дифрактограми La2Pd2InH1.5. Найвищий 

пік (2 1 1) обрізано рамкою рисунка. На 

вставці показано частину 

рентгенівської дифрактограми для 

малих кутів із піками, пов’язаними з 

La2Pd2InH1.5 і La2Pd2In. Верхній ряд 

маркерів вказує на дифракційні піки від 

вихідної сполуки, а нижній – від 

гідриду [83]. 

Рисунок 2.24. Рентгенівська 

дифрактограма La2Pd2InH4 (гідрид, 

синтезований при pH2 = 10 бар) [84]. 
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яка до концентрації водню x ≤ 2 ат. H/ф. о. залишається кристалічною, а 

подальше зростання x до максимального значення 4 ат. H/ф. о. призводить до 

аморфізації [82] та La2Pd2In (вдалося досягти 4.6 ат. H/ф. о. при 100 бар). Для 

ілюстрації впливу аморфізації ґратки на дифрактограму на Рис. 2.23. та Рис. 2.24. 

показані дифрактограми кристалічного та аморфного гідридів La2Pd2In із 

вмістом водню 1.5 та 4.0 атомів на формульну одиницю, відповідно. 

На відміну від інтерметалідів із легкими рідкісноземельними елементами, 

члени ряду R2Pd2In із важчими R поводяться подібно до сполук U2T2X: вони 

поглинають не більше 2 атомів H на формульну одиницю, а кристалічна 

структура R2Pd2In після наводнення не змінюється, навіть якщо його 

здійснювати під тиском H2 150 бар .  

Параметри ґратки a і c лінійно зменшуються зі збільшенням атомного 

номера Z також і у відповідних гідридах (Рисунок 2.21. та Рисунок 2.22.). У 

гідридах ця зміна параметра a є крутішою порівняно з вихідними сполуками, а 

для параметра c має місце протилежна тенденція. Зміна нахилу залежностей a(Z) 

  

Рисунок 2.25. Схема розширення 

тетраедра R3Pd внаслідок наводнення 

для легких рідкісноземельних 

елементів. Атоми рідкісноземельних 

елементів, Pd і H позначено синіми, 

червоними й чорними кружками 

відповідно.  

Рисунок 2.26. Схема розширення 

тетраедра R3Pd внаслідок 

наводнення для важких 

рідкісноземельних елементів. 

Атоми рідкісноземельних 

елементів, Pd і H позначено синіми, 

червоними й чорними кружками 

відповідно.  
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і c(Z) безпосередньо пов’язана з анізотропією розширення ґратки внаслідок 

наводнення: елементарна комірка сполуки R2Pd2In з легкими 

рідкісноземельними елементами R = Ce, Nd, Gd розширюється в обох напрямках  

a і c, причому Δc/c > Δa/a, а в сполуках з важкими R = Tb, Dy, Ho, Er має 

місце стиснення вздовж осі a (Δa/a < 

0). Загальна зміна об’єму залишається 

додатною, хоча вона і зменшується з 

6% до 3.5% зі збільшенням Z, атомного 

номера елементу. 

Слід відзначити, що розширення 

кристалічної ґратки інтерметалідів 

внаслідок наводнення є доволі 

суттєвим (Таблиця 2.3), воно 

відбувається порівняно швидко 

(насичення воднем може досягатися 

протягом десятків хвилин), і після 

закінчення абсорбції неможливо 

позбутися залишкових 

мікродеформацій кристалічної ґратки 

шляхом відпалу, оскільки типова 

температура відпалу (600°С…900°С) 

перевищує температури, за яких 

розкладаються гідриди 

(100°С…400°С). Як наслідок, для 

гідридів є типовим подрібнення на 

кристаліти, менші ніж у вихідній 

сполуці, а також наявність 

мікродеформацій ґратки. 

 

Рисунок 2.27. Розширення піка 

рентгенівської дифракції через 

наводнення La2Pd2In. Ліворуч – пік 

(3 2 0) La2Pd2InH1.5, праворуч – пік 

(3 2 0) вихідної сполуки La2Pd2In. 

Суцільними й наполовину 

заштрихованими кружками показано 

експериментальні дані для двох 

сполук, суцільними лініями – 

апроксимацію ліній Kα1 і Kα2 

функціями Фойгта, а пунктирними 

лініями – суму внесків Kα1 і Kα2. У 

наборі даних La2Pd2In для зручності 

перегляду область під лінією Kα1 

заштриховано, а під лінією Kα2 – 

затінено. 
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Ці ефекти можна виявити за зміною характеру ліній рентгенівської 

дифракції. Так наприклад, рентгенодифракційні лінії La2Pd2InH1.5 є значно 

ширшими, ніж для вихідної сполуки La2Pd2In: наприклад, інтегральна ширина 

лінії (3 2 0), показаної на Рисунку 2.26, після наводнення збільшилася втричі. Є 

підстави припустити, що причина цього розширення полягає в об’єднаному 

впливі зменшення розміру кристалітів і збільшення мікродеформацій, що 

виникають після об’ємного розширення, спричиненого поглинанням водню. 

Піки рентгенівської дифракції залишалися розширеними навіть після видалення 

водню як з La2Pd2InH1.5, так і з La2Pd2InH4+δ. Це може вказувати на зменшений 

розмір кристалітів, тому що умови, за яких сполука La2Pd2In відновлюється під 

час рекомбінації, можна вважати термодинамічно рівноважною. 

Таблиця 2.3. Параметри ґратки сполук R2Pd2In та їхніх гідридів R2Pd2InH2–x у 

порівнянні з вибраними станідами [79]. 

Сполука ат. 

Н/ф.о. 

Вихідна сполука Гідрид V/V 

(%) 

 a (Å) c (Å) a (Å) c (Å)  

La2Pd2In # 1.5 7.865 3.970 7.8645(1) 3.9698(1) 0.0% 

La2Pd2In    8.0411(6) 4.0246(4) 6.0% 

Nd2Pd2In 4.6 7.7578(4) 3.8529(3) 7.9377(8) 4.0236(9) 9.3% 

Gd2Pd2In 1.2 7.6841(4) 3.7549(3) 7.7390(20) 3.9060(10) 5.5% 

Tb2Pd2In 1.6 7.6728(2) 3.7188(1) 7.6647(3) 3.8766(2) 4.0% 

Dy2Pd2In 1.7 7.6592(4) 3.6904(2) 7.6320(10) 3.8559(7) 3.7% 

Ho2Pd2In 1.4 7.6404(4) 3.6713(2) 7.6138(10) 3.8511(7) 4.2% 

Er2Pd2In 1.3 7.6340(10) 3.6470(7) 7.5843(2) 3.8200(2) 3.4% 

Nd2Pd2Sn 2.6 7.7354(3) 3.8572(2) 7.9182(9) 4.0542(5) 10.1% 

Tb2Pd2Sn 1.8 7.6387(4) 3.7337(2) 7.7149(3) 3.8674(2) 5.7% 
#Із [78] 

Аналіз порошкових дифрактограм за Рітвельдом із повним уточненням 

кристалічної структури виявив цікаві подробиці, що стосуються першої 

координаційної сфери позицій H. Поглинання H призводить до змін тетраедрів 

R3T, середина яких є типовою позицією атомів водню. Як видно з Рис. 2.25. та 

Рис. 2.26., для сполук із легкими R тетраедри розширюються в усіх напрямках, а 

ось для сполук із важкими R, атоми яких є меншими порівняно з легкими R, 
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тетраедри розширюються вздовж осі c і стискаються в основі, що проявляється у 

вигляді згаданих вище змін параметрів ґратки. 

Щоб дослідити вплив p-металу, були також синтезовані кілька станідів 

такої стехіометрії. Ці сполуки наводнювали за подібних умов. Наводнені 

сполуки R2Pd2Sn (R = Nd і Tb) продемонстрували властивості, подібні до індідів. 

Виявилося, що Nd2Pd2Sn може поглинати до 2.6 ат. H/ф. о. і при цьому зазнає 

часткової аморфізації. За аналогічних умов сполука з важким R (Tb) поглинала 

лише 1.8 ат. H/ф. о. Результати структурних досліджень наведені у Таблиці 2.3. 

Для визначення положень водню у кристалічній структурі був додатково 

синтезований дейтерид Nd2Ni2InDх із вмістом дейтерію х ≈ 7. Результати 

уточнення нейтронної дифрактограми наведені у Таблиці 2.4., а кристалічну 

структуру Nd2Ni2InD≈7 зображено на Рисунку 2.20. Отримане загальне 

заповнення позицій дейтерію становить 7.52, тобто значно більше ніж 6. Позиції 

D1, D2 і D4 вже були запропоновані в [85] як найвірогідніші позиції для атомів 

водню в цій структурі (H22, H31 і H1 відповідно). Крім того, виявили позицію 

D3 у міжвузлі Nd2Ni2, що лежить у площині Ni–In (z = 0), котру не розглядали у 

згаданій роботі. Найкоротша відстань D–D (2.258 Å) спостерігається між D2 і D3, 

і це значення суттєво перевищує 2.1 Å, встановлену правилом Світендіка як 

мінімальна можлива відстань між атомами водню у кристалічній структурі [86], 

тобто запропоновані позиції атомів дейтерію є реалістичними з точки зору 

взаємного їх розташування у ґратці. Як було згадано вище, утворення гідридів 

Nd2Ni2In супроводжується орторомбічною дисторсією при вмісті водню понад 4 

атоми на формульну одиницю. Зростання об’єму елементарної комірки теж є 

суттєвим, і досягає 23.1% у Nd2Ni2InD≈7. 
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Таблиця 2.4. Кристалічна структура Nd2Ni2InD≈7: вільні параметри x, y, z і 

коефіцієнти заповнення позиції n. Просторова група Pbam, a = 9.017(7) Å) b 

= 7.362(7) Å, c = 3.955(3) Å, V/V = 23.1%. 

Атом Вузол Тип 

міжвузля 

x y z n 

Nd 4h – 0.799211 0.660542 0.5 1 

Ni 4g – 0.082012 0.669859 0 1 

In 2a – 0 0 0 1 

D1 4h Nd2In2 0.372059 0.530052 0.5 0.95 

D2 4g Nd4NiIn 0.254946 0.650612 0 1 

D3 4g Nd2Ni2 0.600540 0.090814 0 0.81 

D4 8i Nd3Ni2 0.923973 0.340514 0.539545 0.5 

Додаткову інформацію про можливу кількість позицій водню у 

елементарний комірці, співвідношення між енергіями зв’язків атомів H та 

оточуючої ґратки у цих позиціях та температури структурних перетворень 

можна отримати шляхом дослідження розкладу (декомпозиції) гідридів при 

нагріванні у динамічному вакуумі. Такі дослідження були проведені для 

кристалічного та двох аморфних гідридів La2Pd2InHx, синтезованих за тисків 

водню 1 бар, 10 бар і 100 бар, відповідно. Їх розкладали нагріванням до 750 °C 

Нормалізовані криві розкладу для цих гідридів p/pmax(t) зазвичай мають східчасту 

форму із 4 аномаліями (Рисунок 2.28). Температури, за яких спостерігаються 

плато розкладу, є різними для кристалічної сполуки La2Pd2InH1,5 і для аморфної 

La2Pd2InH4+δ. але усі криві десорбції стають подібними за температур вище 

600 °C, що найімовірніше вказує на відновлення La2Pd2In при досягненні цієї 

температури. Також криві p/pmax(t) для обох аморфних гідридів є дуже 

подібними, навіть відповідні плато розкладу розташовані близько одне до 

одного. 

Рентгенівський аналіз підтвердив відновлення вихідної кристалічної фази 

La2Pd2In з обох аморфних сполук La2Pd2InH4+δ нагріванням їх до 750 °C. Продукт 

розкладу гідридів складався приблизно на 80% з вихідної фази стехіометрією 
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«2:2:1» La2Pd2In і на 20% з LaPdIn стехіометрією «1:1:1» попри те, що кількість 

LaPdIn у початковому матеріалі була на межі можливості виявлення за 

допомогою рентгенівського аналізу, тобто 3–5%. Рентгенівські дифрактограми 

обох дегідрогенованих аморфних сполук La2Pd2InH4+δ не містять жодних 

широких особливостей при малих кутах 2, які зазвичай пов’язані з областями 

ближнього порядку. Це було інтерпретоване як повне зворотне перетворення 

аморфної фази гідриду. 

 

Рисунок 2.28. Нормалізовані криві розкладу для гідридів La2Pd2In, отримані при 

pH2 = 1 бар, 10 бар і 100 бар. Суцільна лінія відповідає другому циклу розкладу 

для гідриду 1 бар, коли зразок після першого циклу охолодили у вакуумі і 

повторно нагріли для визначення повного вмісту водню. Криві p/pmax (t) 

зсунуто на 0.6 одна відносно одної для наочності. Стрілками показано 

положення плато розкладу. 

Дегідрогенація при нагріванні імовірно супроводжувалась розкладом 

La2Pd2InH1.5 на простіші сполуки, і зменшення тиску вище T = 406 °C для 

La2Pd2InH1.5 пов’язане саме із цим розкладом (Рисунок 2.28). На користь такого 

сценарію свідчить порівняння кривих розкладу, отриманих протягом першого та 

другого циклів. При охолодженні результати розкладу рекомбінують, 

утворюючи вихідну сполуку стехіометрії «2:2:1». На користь сценарію «розклад 

– рекомбінація» також свідчить наявність значної кількості (20%) домішкових 
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фаз (головним чином типу «1:1:1» – LaPdIn) у сполуці La2Pd2In, отриманій 

розкладом як аморфної La2Pd2InH4+δ, так і кристалічної фази La2Pd2InH1,5.  

Магнітні властивості та питома теплоємність 

Внаслідок поглинання водню магнітні властивості сполук R2Pd2In 

зазнають значних змін. Хоча гідриди залишаються антиферомагнетиками, як і 

вихідні сполуки, проте відповідні температури Нееля TN суттєво зменшуються у 

всіх досліджених сполуках. Наприклад, у Nd2Pd2In антиферомагнітне 

впорядкування відбувається при TN = 8 К, а в гідриді не було виявлено жодних 

ознак магнітного фазового переходу принаймні до 1.8 К – найнижчої 

температури, яку вдалося досягнути. Gd2Pd2In є антиферомагнетиком із 

критичною температурою TN = 21 К, а у гідриді цей перехід відсутній. Утворення 

гідриду сполуки Tb2Pd2In призводить до зниження температури впорядкування з 

TN = 33 К до TN = 12 К у Tb2Pd2InH1.6. У Dy2Pd2In антиферомагнетнітний характер 

впорядкування не змінюється при наводненні, але температура Нееля 

зменшується із TN = 12 К до TN = 5 К у гідриді Dy2Pd2InH1.7. Після насичення 

воднем сполуки Ho2Pd2In ознаки її АФМ переходу при TN = 8 К відсутні 

принаймні до 1.8 К. 

Розглянемо детально властивості сполук серії R2Pd(Ni)2In та їх гідридів 

[87-91]. 

Nd2Ni2In–H 

Nd2Ni2In посідає особливе місце серед сполук типу «2:2:1», демонструючи 

дуже високе поглинання H, що призводить до стехіометрії Nd2Ni2InH≈7, за 

відносно низьких тисків H. Така концентрація H перевищує значення 3 атоми H 

на 1 атом R, відоме як RH3. Щоб вмістити концентрацію H, більшу ніж 2 ат. 

H/ф. о., тетрагональна кристалічна структура зазнає орторомбічної структурної 

деформації. 
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= Було встановлено, що фазовий 

перехід у вихідній сполуці Nd2Ni2In, 

пов’язаний із антиферомагнітним 

впорядкуванням за температури TN = 

8 К, є дуже різким і має ознаки 

переходу 1-го роду. Одна з 

можливих причин цього пов’язана із 

фрустрованими магнітними 

взаємодіями, оскільки підґратка Nd 

еквівалентна фрустрованій ґратці 

Шастрі-Сазерленда (Рисунок 2.19). 

На користь гіпотези про 

геометричну магнітну фрустрацію 

також свідчить зміна поведінки 

Nd2Ni2In із антиферомагнітної на феромагнітну на під дією слабкого магнітного 

поля (0.3 Тл). Значна супутня зміна магнітної ентропії вказує на те, що такі 

фрустровані системи могли би слугувати як магнітотеплові середовища, 

особливо якщо подібний ефект спостерігається у важких рідкісноземельних 

елементах, у яких можливе досягнення вищої магнітної ентропія через більшу 

кратність магнітних моментів у парамагнітному стані [87]. 

На магнітне впорядкування Nd2Ni2In сильно впливає кількість поглинутого 

водню. У дослідженому раніше гідриді [85] з 4.5 ат. H/ф. о. температура 

впорядкування зменшується до приблизно 5 К. Наші дослідження вказують на 

подальше подавлення магнітного впорядкування зі збільшенням H. При цьому 

ефективний момент неодиму залишається незмінним: μeff = 3.48 μB/Nd у вихідній 

сполуці та μeff = 3.55 μB/Nd у гідриді. Вимірювання теплоємності гідриду із 

максимальним вмістом водню Nd2Ni2InH≈7 не дають чіткого доказу наявності 

антиферомагнітного порядку: при зменшенні температури від 10 К до 1.8 К його 

крива C(T)/T загинається доверху, що характерно для впливу магнітних 

 

Рисунок 2.29. Магнітна 

сприйнятливість сполуки Nd2Pd2In 

(μeff = 3.48 μB/Nd, p = –4 К), 

виміряна при μ0H = 0,5 Тл, у 

порівнянні з її гідридом (μeff = 3.55 

μB/Nd, p = –24 К). 
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флуктуацій або ефекту Кондо. При збільшенні індукції магнітного поля до 5 Тл 

це низькотемпературне збільшення питомої теплоємності подавляється, не 

виявляючи ознак фазового переходу. 

Gd2Pd2In–H 

Магнітний  фазовий перехід у Gd2Pd2In відбувається за температури 

T = 21 К, який, швидше за все, має антиферомагнітний характер. Про це свідчить 

виразна аномалія на кривих температурної залежності магнітної 

сприйнятливості, котра зміщається в сторону нижчих полів при збільшенні 

прикладеного магнітного поля (Рисунок 2.30). Криві польової залежності 

намагніченості узгоджуються зі цим припущенням, оскільки не виявляють 

залишкової намагніченості, притаманної феромагнетикам (Рисунок 2.31). У 

Gd2Ni2In при 21 К є ще один перехід в околі 12 К, котрий зникає при збільшенні 

зовнішнього поля, що вказує на антиферомагнітний характер упорядкування, 

котре слідує за цим переходом. S-подібний перегин кривих M(H) при 

0H = 2.8 Tл вказує на поле, яке необхідне для подавлення цього впорядкування 

(Рисунок 2.31). Перехід при 12 К, скоріше за все, є власним переходом Gd2Pd2In, 

і він пов’язаний із антиферомагнітним перетворенням магнітної структури, яка 

встановлюється при 21 К. Про АФМ характер цього переходу свідчить його 

зміщення в сторону низьких температур при зростанні поля а також характер 

кривих намагніченості. На користь того, що перехід при 12 К відбувається саме 

у Gd2Pd2In а не домішці, цього свідчить порошкова дифрактогама Gd2Pd2In із 

одним слабким домішковим піком, який не вдалося проіндексувати, в той час як 

решта піків явно відповідають батьківській структурі. Відповідно, частка 

домішки становить коло 5%, а з огляду на АФМ характер переходу при 12 К, для 

того, щоб цей перехід був домішковим і при цьому виразно помітним, частка 

домішки повинна бути співмірною із часткою основної фази. Також перехід не є 

наслідком присутності домішки GdPdIn, існування якої логічно припустити у  
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Gd2Pd2In, оскільки інтерметалід зі стехіометрією «1:1:1» є 

феромагнетиком, що впорядковується при TC = 103 K [92].  

У гідриді Gd2Pd2InH1.2 магнітний перехід при 21 К відсутній, про що 

свідчить відсутність аномалій намагніченості у цьому температурному діапазоні  

(Рисунок 2.30). Несподівано перехід в околі 12 К залишається майже незмінним, 

 

 

Рисунок 2.30. Магнітна 

сприйнятливість сполуки 

Gd2Pd2In за різних тисків а також 

гідриду Gd2Pd2InH1.2. у полях 1 Т 

та 5 Т. Для наочності на обох 

графіках дані для гідриду 

відкладені по правих 

вертикальних осях, а дані для 

Gd2Pd2In при 1 Т поділені 1.5. 

Штрихові лінії позначають 

положення переходів. 

 

Рисунок 2.31. Вплив водню та 

зовнішнього тиску на 

намагніченість Gd2Pd2In за 

температури Т = 2 К. 

Намагніченість гідриду відкладена 

по правій вертикальній осі. 

Вертикальні штрихові лінії 

позначають положення перегинів 

кривих намагнічення. Детальний 

опис у тексті. 
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лише зміщається в сторону нижчих температур на 1 К..2 К. Поле, при якому 

спостерігається S-подібний перегин кривої намагніченості у гідриді зменшується 

на 1/3 порівняно із вихідною сполукою: 1.7 Тл порівняно із 2.8 Тл. Температурна 

залежність намагніченості для T > 100 K залишається незмінною після 

наводнення, вказуючи на незмінний ефективний момент гадолінію eff = 

7.8 B/Gd.  

Для того, щоб оцінити роль геометричного чинника, сполука Gd2Pd2In 

також досліджувалась за високого зовнішнього квазі-гідростатичного тиску, що 

сягав 5.6 кбар. Якщо припустити, що об’ємний модуль Юнга для Gd2Pd2In є 

типовим для рідкісноземельних сполук і становить порядку 150 ГПа, то в 

результаті прикладання тиску 5.6 кбар = 0.56 ГПа відносне зменшення об’єму 

елементарної комірки становитиме 0.37%.  При збільшенні тиску температура та 

форма переходу при 21 К залишались незмінними (Рисунок 2.30). Наступна зміна 

впорядкування, яка спостерігалась при 

12 К без тиску, зміщалась до нижчих 

температур по мірі збільшення тиску. 

Одночасно низькотемпературна фаза 

ставала стабільнішою, про що 

свідчить зростання поля, необхідного 

для подавлення низькотемпературного 

переходу, від 2.8 Тл при 

атмосферному тиску до 3.0 Тл при 5.6 

кбар (Рисунок 2.31).  

Tb2Pd2In–H 

Температурні залежності 

магнітної сприйнятливості Tb2Pd2In 

для H //a, H//c при Т > 60 К описуються 

законом Кюрі-Вайса, котрий дає 

значення парамагнітних температур 

 

Рисунок 2.32. Температурна залежність 

магнітної сприйнятливості Tb2Pd2In 

(трикутні символи) та гідриду 

Tb2Pd2InH1.3 (круглі символи) у полі 

0.1 Тл, виміряні на полікристалах. 

Вертикальні відмітки позначають 

температури магнітного 

впорядкування.  
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Кюрі Pa = − 46 К і Pc = 3 К, відповідно, та ефективний магнітний момент 

µeff = 10.5 µB/Tb, який перевищує розраховане теоретично значення 

9.72 µB/Tb3+, що може бути пов’язано поляризацією 5d-станів. Різниця 

парамагнітних температур Кюрі в P вказує на величину магнітної анізотропії та 

різницю характерів магнітних взаємодій: антиферомагнітний у базальній 

площині, та слабко феромагнітний перпендикулярно до неї. 

Як уже зазначалось, абсорбція 1.6 ат.Н/ф.о. призводить до зменшення 

температури Нееля майже у 3 рази (Рисунок 2.32). Температурні залежності 

магнітної сприйнятливості Tb2Pd2InH1.3 теж описуються законом Кюрі-Вайса, із 

парамагнітною температурою Кюрі P = − 10 К та ефективним магнітним 

моментом µeff  = 10.1 µB/Tb. Зменшення парамагнітної температури Кюрі 

узгоджується із ослабленням магнітної обмінної взаємодії, а незмінний 

ефективний магнітний момент вказує на незмінний характер 4f станів тербію. 

На кривих намагнічення M(H) антиферомагнетика Tb2Pd2In, отриманих для  

полікристалічних зразків, виявили принаймні 3 перегини, які відповідають зміні 

 
 

Рисунок 2.33. Польова залежність 

намагніченості монокристалу Tb2Pd2In, 

виміряна при Т = 2 К для різних 

напрямків магнітного поля. Лінії 

наведені для наочності. 

Рисунок 2.34. Польова залежність 

намагніченості монокристалу Tb2Pd2In 

у високих магнітних полях, виміряна 

при Т = 4.2 К на полікристалічному 

зразку. 
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напрямку магнітних моментів (Рисунок 2.35) при 0Hc1 = 6.5 Тл, 0Hc2 = 9.3 Тл і 

0Hc3 = 13.3 Тл., тому для однозначної характеризації вихідної сполуки був 

синтезований монокристал, і її властивості вимірювались на частинах цього 

монокристалу, орієнтованих вздовж кристалографічних осей [93-95]. Було 

встановлено, що вісь c є напрямком легкого намагнічування, а поля перегинів є 

відрізняються для різних напрямків магнітного поля (Рисунок 2.33). Крива 

намагнічування вздовж напрямку [110], який, імовірно, являє собою важку вісь 

намагнічування, не має жодних ознак метамагнітної поведінки в доступних 

полях. Проте, беручи до уваги проекцію осі a на базальну площину, наявність 

таких переходів можна очікувати при вищих полях. 

Крива намагнічування Tb2Pd2In 

вздовж легкої осі c вказує на два 

метамагнітні переходи (імовірно, з 

перевертанням спінів – спін-фліп) та 

досягає намагніченості насичення 

19.1 µB/ф.о., дещо менше за 

теоретично розраховане значення 

повного моменту. Крива 

намагнічування вздовж 

кристалографічної осі a також 

несподівано має ознаки переходу з 

перевертанням спінів (спін-фліп) при 

приблизно 13 Тл. Така поведінка, 

разом із досить великим гістерезисом 

метамагнітного переходу в a, подібна до тієї, що спостерігалася в дослідженнях 

TbCu2 [96], і яку було пов’язано з членами кристалічного поля вищих порядків, 

які роблять значний внесок у магнітокристалічну анізотропію. Намагніченість 

H//a сягає 2/3 максимального значення насичення, що вказує на ще один 

імовірний перехід у полях >14 Тл  

 

Рисунок 2.35. Вплив водню на н 

намагніченість Tb2Pd2In. Всі дані 

отримані на полікристалічних 

зразках при Т= 2 К. Лінії наведені 

для наочності. 
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Оскільки криві M(H) не виявляють тенденції до насичення навіть при 

0H = 14 Тл, діапазон полів було розширено за допомогою магніту з імпульсним 

полем на установці для створення сильних магнітних полів у Розендорфі 

(Рисунок 2.34). У діапазоні полів від 14 до 60 Тл не було виявлено жодних інших 

метамагнітних переходів (Рисунок 2.29).  

 В результаті наводнення 

Tb2Pd2In змінюється також і характер 

кривої намагніченості (Рисунок 2.35): 

у гідриду зникають перегини M(H) у 

полях до 14 Т, котрі пов’язують із 

зміною орієнтації спінів. Оскільки 

наводнення не змінює магнітних 

моментів атомі тербію, про що 

свідчать майже однакові ефективні 

магнітні моменти у Tb2Pd2In та 

Tb2Pd2InH1.3, то слід очікувати, що 

при подальшому збільшенні магнітного поля намагніченість гідриду буде 

зростати принаймні до величин, отриманих для вихідної сполуки. 

 Зниження температур магнітного впорядкування також помітне на кривих 

температурної залежності питомої теплоємності у представленні C/T(T), 

зображених на Рисунку 2.37. Піки, пов’язані з антиферомагнітним переходом 

при T = 33 К для Tb2Pd2In під впливом водню зсуваються в бік низьких 

температур. Різка аномалія λ-типу, що позначає фазовий перехід другого роду в 

чистому інтерметаліді Tb2Pd2In, стає розширеною в гідриді. Це може бути 

пов’язано з дефектами магнітної структури, які виникають або внаслідок 

випадкового характеру заповнення позицій H, або через малий розмір зерен 

гідриду, або з обох цих причин. 

 

Рисунок 2.36. Температурна 

залежність магнітної 

сприйнятливості сполуки Dy2Pd2In у 

порівнянні з гідридом. 
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 Dy2Pd2In–H 

 АФМ перехід у Dy2Pd2In був виявлений при TN = 12 К, що відповідає 

літературним даним [97], а апроксимація магнітної сприйнятливості законом 

Кюрі-Вайса дає µeff = 10.4 µB/Dy та p = –13 K (Рисунок 2.36). У гідриді 

Dy2Pd2InH1.7 магнітне впорядкування відбувається за температури 5 К, а 

ефективний момент та парамагнітна температура Кюрі становлять μeff = 11 μB/Dy, 

p = –8 К, відповідно. Отримане значення ефективного моменту є трохи вищим 

за теоретичне значення 10.65 μB/Dy3+. 

Ho2Pd2In–H 

Зниження температур магнітного впорядкування також помітне при 

порівнянні кривих температурної залежності питомої теплоємності C/T(T) 

Ho2Pd2In та гідриду (Рис. 2.37.) Пік при T = 8 К, пов’язаний з антиферомагнітним 

переходом у вихідній сполуці, зсувається в бік низьких за нижню межу діапазону 

вимірювання. Відсутність характерних рис магнітного впорядкування у 

Ho2Pd2InH1.4 узгоджується із нульовим значенням парамагнітної температури 

Кюрі, отриманої із апроксимації температурної залежності магнітної 

сприйнятливості. При цьому ефективний момент Ho у Ho2Pd2InH1.4 становить 

μeff = 11.0 μB/Ho, що на 0.6 μB перевищує теоретичне значення для Ho3+, тобто 

поглинання водню не впливає на характер 4f станів гольмію.  

З метою оцінки впливу наводнення на електронну складову питомої 

теплоємності, а, отже, і на густину електронних станів в околі рівня Фермі, 

виконувалися вимірювання теплоємності як для вихідної сполуки La2Pd2In, так і 

для гідриду La2Pd2InH1,5, синтезованого при тиску 1 бар. Використання сполуки 

із немагнітним елементом повинно було запобігти додатковим вкладам у питому 

теплоємність за низьких температур, пов’язаних із магнітним упорядкуванням 

чи флуктуаціями. 
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Через низьку стабільність зразок гідриду, що використовувався для 

вимірювань, містив суміш La2Pd2In і La2Pd2InH1,5, і співвідношення між цими 

двома фазами можна було визначити лише приблизно. Це не дозволило виконати 

всебічний аналіз кривих C(T) гідриду. У процесі розрахунків у формулі (2.2) 

значення nD і nEi не були обмежено цілими числами, оскільки зразки могли бути 

неоднорідними, тому значення D і Ei, могли мати різні значення у різних 

точках об’єму розподілу значень D і Ei; крім того, моделювання з 

використанням формули (2.2) саме по собі є досить грубим наближенням, тому 

обмеження nD і nEi цілими значеннями не сприяло би підвищенню точності 

моделі. Значення температур Дебая та Ейнштейна були отримані з апроксимацій 

C(T) у діапазоні, що охоплював щонайменше 2 порядки величини за 

температурою. Отримані значення температур Дебая та Ейнштейна було 

перевірено шляхом апроксимації даних C/T(T2), щоб гарантувати, що різниця 

між результатами двох методів буде меншою ніж 5 К. Останню перевірку було 

виконано, тому що криві C(T) і C/T(T2) мають різні похідні й значення густини 

  

Рисунок 2.37. Теплоємність (у 

представленні C/T від T) сполук 

Tb2Pd2In і Ho2Pd2In та їхніх гідридів 

Рисунок 2.38. Температурна 

залежність теплоємності La2Pd2In у 

нульовому магнітному полі. Відкриті 

кружки відображають 

експериментальні дані, а суцільна 

лінія –  криву апроксимації за 

формулою (2.2) 
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точок даних в розгляданому температурному діапазоні, а ці два фактори 

впливають на чутливість апроксимації за методом найменших квадратів.  

Відповідно до кривих апроксимації (Рисунок 2.38.), електронний внесок у 

теплоємність La2Pd2In є типовим для металів і становить 0 = 8 мДж/моль К-2, де 

під терміном «моль» мається на увазі формульна одиниця сполуки. Внесок 

ґратки в теплоємність (CDebye + CEisnstein) складається з 1 дебаївської гілки з 

D = 192 К і виродженням nD = 13.2 та 1 ейнштейнівської гілки з E = 78 К і nE = 

1.8. Значення D для вихідної сполуки, наведені в літературі, становлять 130 К 

[98] і 172 К [99]. Імовірно, що різниця між поточними результатами і значенням 

D, наведеним у [98], пов’язана передусім  із самою процедурою апроксимації. 

Оскільки зразок La2Pd2InHx складався з суміші фаз La2Pd2In і La2Pd2InH1.5, 

було можливо оцінити лише загальні особливості теплоємності гідриду. Та 

навіть на підставі цього можна зробити однозначний висновок, що наводнення 

La2Pd2In призводить до зменшення температури Дебая до принаймні D = 150 К 

і збільшення температури Ейнштейна до принаймні E  = 280 К. Також імовірно, 

що у фононному спектрі з’являється додаткова оптична гілка з E > 500 К. 

Надійно визначити коефіцієнт Зоммерфельда було неможливо. 
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2.2.2. HoNiAl 

Сполуки RNiAl (R = рідкісноземельний метал) із гексагональною 

структурою типу ZrNiAl (просторова група P6̅2m) широко досліджуються як 

гідридоутворюючі матеріали [100]. Поглинання водню може відбуватися при 

кімнатній температурі під тиском H2 (D2) близько 1 бар та виразно змінює 

магнітні і структурні властивості вихідних сполук  [101-108]. Максимальне 

поглинання водню (дейтерію) досягає 1.4 атомів на формульну одиницю і 

призводить до орторомбічного спотворення первісної гексагональної структури 

(просторова група Amm2; a ∼ chex; b ∼ ahex*√3; c ∼ ahex), що супроводжується 

відносним збільшенням об'єму елементарної комірки, ΔV/V ≤ 7% [103]. У 

орторомбічних гідридах водень (дейтерій) займає від однієї до трьох 

міжвузлових позицій а саме одну тригональну біпірамідну позицію R3Ni2 та дві 

тетраедричні позиції R2NiAl, як це спостерігалось для TbNiAlD1.04 та TbNiAlD1.1 

[104, 105, 107]. Вважається, що зміни симетрії решітки та магнітних 

властивостей тісно пов'язані з модифікаціями електронної структури при 

наводненні [103]. 

Попередні дослідження дейтеридів RNiAl показали, що орторомбічне 

спотворення (проілюстроване відхиленням b/c від √3) зростає із вмістом 

дейтерію. Воно також залежить від відносного заповнення тетраедричних 

позицій R2NiAl воднем чи дейтерієм. Наприклад, детальні дослідження 

дейтеридів TbNiAlD1.04 і TbNiAlD1.1, які досить подібні за вмістом D, але мають 

різне заповнення згаданих позицій Tb2NiAl, виявляють значну різницю в 

орторомбічна дисторсія TbNiAl [104, 105, 107]. Так у TbNiAlD1.04 дві 

тетраедричні позиції Tb2NiAl заповнені на 50% та 18%, а орторомбічна дисторсія 

становить b/c = 0.986*√3, а у TbNiAlD1.1 тетраедричні Tb2NiAl позиції заповнені, 

відповідно на 67% та 10%, а b/c = 0.941*√3. Інша позиція дейтерію, біпіраміда 

Tb3Ni2, у обох сполук заповнена однаково на 88% [109]. 

У попередніх роботах над системою HoNiAl–H2(D2) [106] були виявлені 

дві гідридні фази з різним вмістом водню: HoNiAlD1.0 і HoNiAlH2.0. Гідрид із 2 ат. 



124 

 

H/ф.о. має значно більший вміст водню порівняно із рештою членів серії 

RNiAlHx. Також у HoNiAlD1.0 та HoNiAlH2.0 була виявлена значна різниця 

орторомбічної дисперсії: b/c = 0.989*√3 та 0.942*√3, відповідно. Цікава зміна 

розмірів елементарних комірок як функції вмісту водню та заповнення 

тетраедричних позицій, а також можливість незвичного високого вмісту водню 

в HoNiAlHx послужили мотивацією для більш ретельного вивчення цієї системи, 

зокрема дослідження in situ методом порошкової нейтронної дифракції еволюції 

кристалічної структури в залежності від температури та тиску в атмосфері 

водневого (дейтерієвого) газу.  

 

Результати структурних досліджень 

Якість вихідної фази HoNiAl із гексагональною структурою типу ZrNiAl та 

параметрами комірки a = 6.972(6) Å та c = 3.828(4) Å підтверджено методом 

рентгенівської порошкової дифракції. Невеликі кількості потрійної сполуки 

HoNi4Al із гексагональною структурою типу CaCu5 також були присутні (<2 

мас.%). Розміри елементарної комірки добре узгоджуються з даними, 

доступними з літератури [110].  

Зразок був згодом насичений дейтерієм при кімнатній температурі та тиску 

3–5 бар (чистота дейтерію 99,8%) до максимальної концентрації D/HoNiAl = 1.3 

(± 0.1), встановленої за допомогою об’ємного методу шляхом моніторингу змін 

тиску в каліброваному об'ємі.  

За даними порошкової нейтронної дифракції дейтерид HoNiAlD1.20(1) (вміст 

дейтерію визначений із уточнення дифрактограми за методом Рітвельда) має 

орторомбічну кристалічну ґратку просторової групи Amm2 із параметрами a = 

3.7017(2) Å, b = 12.379(1) Å, c = 7.6288(5) Å і об’ємом елементарної комірки V = 

349.57(5) Å3 [111]. У орторомбічній просторовій групі дейтериду (гідриду) Amm2 

осі елементарної комірки повернуті порівняно із аналогічними осями вихідної 

гексагональної структури із просторовою групою P6̅2m: a ∼ chex; b ∼ ahex*√3; 

c ∼ ahex. Поглинання дейтерію призводить скорочення вздовж chex [(Δa /chex) 
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= - 3.3%] та розширення вздовж ahex [(Δс/аhex) = + 9.4%], що призводить  до 

сумарного розширення об'єму ΔV/V = +8.5%. Це збільшення об’єму є більшим, 

ніж раніше повідомлялося для HoNiAlD1.0 (ΔV/V = 6.0%) та HoNiAlH2.0 (ΔV/V = 

5.8%) [106], і призводить до відносного приросту об’єму на 3.8 Å3/ат. H для 

HoNiAlD1.20(1) (порівняно із 3.2 Å3/ат. H для HoNiAlD1.0 [106]). Об'ємне 

розширення є найвищим із відомих для орторомбічної RNiAlHx і має аналогічну 

величину, як для гексагональної сполуки SmNiAlH1.20 (ΔV/V = 8.7%), яка показує 

найбільший відносний приріст об’єму при наводненні в серії RNiAl [103]. 

Враховуючи доступні літературні дані про модулі стиску ізоструктурних TbNiAl 

B0 = 153 ГПа [112] та LaNiInD1.6 B0 = 96 ГПа [113], вплив розширення ґратки при 

наводненні можна приблизно розглядати як аналог ефективного від’ємного 

тиску в діапазоні від -7 ГПа до –12 ГПа. 

Таблиця 2.5. Дані кристалічної структури для HoNiAlD1.20 (1), отримані шляхом 

уточнення даних порошкової нейтронної дифракції методом Рітвельда 

(Т = 293 К; оцінені середньоквадратичні відхилення вказані в дужках). 

Просторова група Amm2 (№ 38); параметри елементарної комірки: a = 3.7017 

(2) Å, b = 12.379 (1) Å і c = 7.6288 (5) Å; V = 349.57 (5) Å3. Rp = 0.0270; Rwp = 

0.0335, χ2 = 1.861 . 

 

Атом Позиція x y z Заповнення 

позицій 

Uiso 

(×10−2 Å2) 

Ho1 4e 1/2 0.2097(3) 0.043(1) 1 1.20(6) 

Ho2 2b 1/2 0 0.652(2) 1 1.20(6) 

Ni1 4d 0 0.3307(3) 0.273(2) 1 0.91(4) 

Ni2 2b 1/2 0 0.245(2) 1 0.91(4) 

Al1 4d 0 0.1161(7) 0.329(2) 1 0.8(1) 

Al2 2a 0 0 0.000(–) 1 0.8(1) 

D1 4e 1/2 0.3321(4) 0.266(2) 1.00(–) 2.3(1) 

D2 4d 0 0.3808(6) 0.078(2) 0.81(1) 2.3(1) 

Судячи зі значення b/c = 0. 93*7√3, орторомбічне спотворення у 

HoNiAlD1.20(1) із 1.2 ат. D/ф.о. є значним і більш виразним ніж у HoNiAlD1.0 (1.0 
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ат. D/ф.о., b/c = 0.989*√3), і досить близьким до випадку HoNiAlH2.0 (2.0 ат. 

D/ф.о., b/c = 0.942*√3). 

Результати уточнення структури методом Рітвельда HoNiAlD1.20(1) наведені 

у Таблиці 2.5. Спостережні, обчислені профілі порошкової нейтронної дифракції 

та їх різниця показані на Рисунку 2.39. З огляду на значне об’ємне розширення 

внаслідок наводнення (3.8Å3/ат. H) досліджували можливість заповнення 

позицій дейтерію у різних потенційно доступних міжвузлових позиціях. Серед 

можливих позицій дейтерію на додачу до тригональної біпірамідної позиції 

Ho3Ni2 (D1) розглядались шість тетраедричних позицій Ho2NiAl (D2 – D7) із 

координатами (0, y, z) у позиції типу 4d, кожна з яких одним ребром Ho−Ni межує 

із тригональною біпірамідою (Рисунок 2.40).  

 

Рисунок 2.39. Виміряний, обчислений та різницевий профілі інтенсивностей 

порошкової нейтронної дифракції для HoNiAlD1.20(1).  = 1.470 Å 

При цьому враховували, що сусідні тетраедричні позиції Ho2NiAl можуть 

бути заповнені одночасно лише впорядкованим способом , щоб уникнути 

занадто коротких відстаней D-D. Таке розташування дає стехіометричний склад 
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HoNiAlD2.67 як максимально досяжний. 

У процесі моделювання центри 

тетраедрів Ho2NiAl були визначені, 

виходячи із моделі «жорстких сфер»; 

формально було дозволено, щоб 

позиції D, розділені міжатомними 

відстанями, що перевищують ~1.6Å, 

були повністю заповнені, що дало 

змогу розглядати одночасне 

заповнення позицій D1, D2, D4 і D5 

(або D6). Це дало 4 ат. H у кожній 

позиції/елементарній комірці, або, 

враховуючи кількість формульних одиниць інтерметаліду 1:1:1 в елементарній 

комірці, 4 × 4/6 = 2.67 ат. H/ф.о. HoNiAl. Тільки одна із тетраедричних позицій 

(D2) показала значне заповнення за результатами уточнення структури. 

Уточнення ступеня заповнення позицій дейтерію показало повне наповнення D1 

(99±1%), заповнення позицій D2 на 81±1% і дуже мале, менше ніж 3%, 

заповнення інших тетраедричних позицій дейтерію (одночасно розглядалось 

лише дві тетраедричні позиції). Обмеження заповнення позицій D1 (n =1) та D3 

(або D4/D5/D6/D7) (n = 0) не вплинуло на якість апроксимації. Таким чином, для 

позиції D1 зберігалось повне заповнення, тоді як додаткові позиції дейтерію 

були виключені із остаточного уточнення структури. 

Той факт, що модельна дифрактограма дуже добре апроксимує 

експериментальні дані порошкової дифракції, підтверджує запропоновану 

модель із двома позиціями дейтерію. Часткова десорбція дейтерію під час 

зберігання зразка перед нейтронографічними дослідженнями у герметизованій 

витяжній шафі, наповненій Ar, може пояснити можливу незначну різницю вмісту 

дейтерію, визначеного відразу після синтезу (HoNiAlD1.3(1)), та отриманого 

внаслідок уточнення порошкової нейтронної дифрактограми (HoNiAlD1.20(1)). Під  

час уточнення структури використовувались однакові значення параметрів 

 

Рисунок 2.40. Сегмент HoNiAlD1.20(1), 

що показує взаємозв'язок 

тригональної біпіраміди Ho3Ni2 (D1) 

та шести доступних тетраедричних 

позицій Ho2NiAl (D2 – D7). 
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теплового зміщення для кожної із чотирьох складових Ho, Ni, Al і D. Також 

перевіряли можливість заміщення Ni/Al та Al/Ni, однак, її було неможливо 

перевірити повністю на основі наявних експериментальних даних, тому в 

остаточній моделі передбачалося повне впорядкування Ni та Al. Як і очікувалося, 

параметр теплового зміщення для дейтерію є значно більшим, ніж для атомів 

металів. 

 

Рисунок 2.41. Кристалічна структура HoNiAlD 1.20 (1). Показано тригональні 

біпіраміди Ho3Ni2 (D1) та тетраедри Ho2NiAl (D2), заповнені атомами дейтерію. 

Окреслено як орторомбічні (суцільна лінія), так і гексагональні (пунктирна) 

елементарні комірки. 

З міркувань розміру тетраедрична позиція D2 (радіус порожнини r = 0.49 

Å) у HoNiAlD1.20(1) є кращою порівняно з чотирма іншими (D4–D7: r = 0.33–0.36 

Å). Наступною найближчою за радіусом до D2 є позиція D3 (r = 0.48 Å), однак 

вона не може бути заповненою одночасно з D2 через ефект блокування (відстань 

D2−D3 ~1 Å). Значна різниця у розмірах між D2 та порожніми позиціями є 
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результатом сильного подовження зв’язку Ni1−Al у його околі. (HoNiAl: 2.624 Å 

→ HoNiAlD1.2: 3.459 Å). Оскільки цей "подовжений" зв'язок Ni1–Al є спільним 

для позицій D2 та D3 , то кристалографічна позиція D3 також є великою, 

порівняно з іншими, незаповненими, позиціями (dNi-Al = 2.689..2.720 Å). Крім 

того, слід відзначити досить коротку довжину зв’язку Ni2−Al, що становить 

2.427 Å, внаслідок деформації структури, зумовленої воднем. 

Таблиця 2.6. Порівняння довжин «метал-метал» та розмірів міжвузлів у 

тетраедричних позиціях Ho2NiAl у вихідному гексагональному сплаві HoNiAl, 

у модельній гексагональній сполуці HoNiAlD1.20 та орторомбічній сполуці 

HoNiAlD1.20(1) 

Фаза Тетраед

р 

Ho2NiAl 

Розмі

р (Å) 

міжатомні відстані у зв’язках «метал-

метал» (Å) 

   Ho−Ho Ho−Ni

×2 

Ho−Al

×2 

Ni−Al 

Гекс. сплав 

HoNiAl  

D’ 0.402 3.820 (=cH) 2.635 3.199  2.624 

 D” 0.301 3.820 (=cH) 2.635 2.710  2.624 

Модель гекс. 

HoNiAlD1.20 

D’ 0.363 3.7017 (=cH) 2.884 3.283  2.772 

 D” 0.320 3.7017 (=cH) 2.884 3.001  2.772 

Орт. 

HoNiAlD1.20 

D2 (D’) 0.485 3.7017 (= aO) 2.943 3.406  3.451 

 D3 (D”) 0.475 3.7017 2.957 3.278  3.451 

 D4 (D’)c 0.330 3.7017 2.957 2.958  2.689 

 D5 (D”)d 0.360 3.7017 2.814 3.278  2.689 

 D6 (D’) 0.358 3.7017 2.814 3.204  2.720 

 D7 (D”) 0.360 3.7017 2.943 3.230  2.720 

a Модельна гексагональна структура HoNiAlD1.20 із ідентичним об’ємом як у 

орторомбічної фази: a =7.384 Å, c=3.7017 Å. 
b Середньоквадратичне відхилення для міжатомних відстаней складає 0.004 Å. 
c D3 в TbNiAlD1.04 [105] 
d D3 в TbNiAlD1.1 [104] 

Кристалічну структуру HoNiAlD 1.20(1) показано на Рисунку 2.41. В межах 

орторомбічної комірки також окреслено межі гексагональної елементарної 

комірки. Щоб описати можливі тетраедричні позиції Ho2NiAl, D′ і D″, у 
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гексагональній комірці достатньо двох тетраедричних позицій, з кратністю шість 

кожна. В гексагональній структурі інтерметаліду HoNiAl помітно відрізняються 

дві тетраедричні позиції − D′: r = 0.40 Å 

порівняно із D″: r = 0.30 Å. Це наслідок 

яскраво вираженої зміни довжини 

зв’язку Ho−Al, що впливає на 

координацію цих позицій: 3.199 Å для 

більшої позиції D′ та 2.710 Å для 

меншої позиції D″ (Таблиця 2.6). 

Під час перетворення структури 

із гексагональної в орторомбічну 

обидві позиції D′ та D″ розщеплюються 

на три кристалографічно нерівнозначні 

положення: D′ → D2 + D4 +D6, а D″→ 

D3 + D5 + D7, кожна кратна чотирьом. 

Орторомбічна деформація металевої 

підґратки призводить до диференціації за розміром первісно рівнозначного 

тетраедра, що дає одну велику та дві менші тетраедричні позиції (детальніше 

див. Табл. 2.7). Крім того, помітне розширення більшої позиції (0.475–0.485 Å) 

відбувається за рахунок менших позицій (0.330–0.360 Å), які лише ненабагато 

збільшують свій об’єм порівняно з розширеною уявною коміркою первісно 

«гексагональної» симетрії (0.320 Å). 

Довжини зв'язків «метал – дейтерій» мають такі значення: Ho − D = 2.16–

2.44 Å, Ni −D = 1.61–1.85 Å та Al −D =1.91  Å. Усі довжини зв'язків знаходяться 

в очікуваному діапазоні для інтерметалічних гідридів [114]. Найкоротші 

довжини «дейтерій-дейтерій» в HoNiAlD 1.30 є великими (D – D > 2.42 Å). Після 

наводнення HoNiAl спотворення виникають у ґратці металу як наслідок 

анізотропного розширення об'єму, наприклад, при зменшенні найкоротшої 

довжини Al − Al від 3.10 Å для сплаву до 2.88–2.89 Å для дейтериду та при 

Таблиця 2.7. Довжина зв'язків «метал 

– дейтерій» та контактна довжина 

«дейтерій – дейтерій» (Å) у 

HoNiAlD1.20(1) 

Ho1−D1 2.297(7) 

Ho1−D1 2.161(8) 

Ho2−D1 × 2 2.256(6) 

Ho2−D2 × 4 2.436(5) 

Ni1−D1 × 2 1.851(1) 

Ni1−D2 1.608(7) 

Al1−D2 1.909(9) 

D1−D2 × 2 2.421(6) 

D2−D2 2.960(1) 

D1−Ho1 2.297(7) 

D1−Ho1 2.161(8) 

D1−Ho2 2.256(6) 

D1−Ni1 × 2 1.851(1) 

D2−Ho2 × 2 2.436(5) 

D2−Ni1 1.608(7) 

D2−Al1 1.909(9) 
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незначному збільшенні найменшої довжини Ho−Ho від 3.64 Å до 3.69–3.70 Å. 

Тригональна призма NiHo6 (яка містить тригональні біпіраміди Ho3Ni2, 

розташовані уздовж cH) при наводненні стискається вздовж cH (3.8204 Å→ 3.7016 

Å) і значно розширюється в площині xy (3 × 3.643 Å → 3.692, 3.943, 3.947Å). 

У HoNiAlD1.20(1) позиція у вигляді тригональної біпіраміди цілком 

заповнена. Цей результат відрізняється від даних для системи TbNiAl–D [104, 

105, 107], де заповнення позиції D1 знижується до 88% для TbNiAlD1.1, тоді як 

заповнення тетраедричних позицій становить 67 і 10%. Результати дослідження 

HoNiAlD1.20(1) більше відповідають результатам, отриманим для TbNiAlD1.28 

[108] з b/c=0.936√3, де D1 і D2 майже повністю заповнені (відповідно 98 (1) і 94 

(1)%), а D3 − порожня. 

Десорбція дейтерію із 

HoNiAlD1.3 (зразок отриманий відразу 

після синтезу) відбувається у два 

основні етапи: при 365 та 610 К з 

невеликою додатковою десорбцією 

при 425 К (Рисунок 2.42). 

Рентгенівська дифракція підтвердила 

повну десорбцію водню та відновлення 

початкового гексагонального 

інтерметалічного сплаву. Зауважимо, 

що низькотемпературний етап десорбції недостатньо виокремлений, тобто піки 

при 365 К та 425 К перекриваються, що ускладнює отримання дейтериду із 

однією спорожненою позицією. Температурна стабільність дейтериду на основі 

Ho відрізняється від раніше опублікованих даних для гідриду TbNiAlH1.4, у якого 

спостерігали три піки десорбції знайдено при 375, 433 та 593 К) [104] значним 

зниженням інтенсивності другого піку десорбції при 425 К. 

  

 

Рисунок 2.42. Спектр термічної 

десорбції HoNiAlD1.3(1). 
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2.2.3. R6Co2Sn2 

 Потрійні сполуки R6Co2Sn (R – рідкоземельний елемент) мають 

кристалічну орторомбічну структуру типу Ho6Co2Ga (просторова група Immm) 

[115, 116]. Раніше детальне дослідження проводили лише для Er6Co2Sn, в той час 

як для інших сполук, були опубліковані дані про симетрію елементарної комірки 

та про параметри ґратки. Автори попередніх досліджень [115, 117] також 

досліджували магнітні властивості інтерметалідів R6Co2Sn у температурному 

діапазоні 78 K – 300 K. В рамках даної роботи були вперше систематично 

досліджені магнітні властивості R6Co2Sn, де R = Y, Sm, Gd, Tb та Er, у діапазоні 

температур від 5 K до 300 K.  

Дослідження проводили на полікристалічних зразках, отриманих шляхом 

дугового плавлення в атмосфері газу Ar та наступного відпалу протягом 1 місяця 

при температурі 600 °С. Для магнітних 

вимірювань використовували порошок 

із субміліметрових зерен, закріплених 

у випадковій орієнтації. Електричний 

опір вимірювали, використовуючи 

стандартний чотирьохзондовий метод 

на компактному полікристалічному 

зразку (0.8x0.8x4 мм) у формі бруска, 

вирізаного зі злитку методом іскрової 

ерозії. Під час вимірювань 

застосовували змінний струм I = 10 мА, 

 = 19 Гц. Для обох типів вимірів 

використовували комерційну Систему 

вимірювань фізичних властивостей 

(PPMS) виробництва Quantum Design. 

Температурна залежність 

намагніченості Y6Co2Sn має декілька 

 

Рисунок 2.43. Температурна 

залежність сприйнятливості Sm6Co2Sn 

у різних магнітних полях  та польова 

залежність намагніченості при Т = 5 К 

(вставка). Дані сприйнятливості 

відкладені по двох вертикальних осях. 

Сполучні лінії додані як напрямні 

орієнтири.  
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аномалій, що можуть вказувати на присутність магнітно впорядкованої фази. 

Крива M/H(T), виміряна на зразку, охолодженому у нульовому магнітному полі 

(μ0H = 0.03 Tл) має широкий максимум при T = 26 K, а коли поле збільшується 

до μ0H = 2 Tл, то можна спостерігати ще перегин кривої вигин приблизно при 76 

K. Він зміщується нижче по шкалі температури до T = 70 K у полі 5 T, вказуючи 

на можливе антиферомагнітне упорядкування. Скоріша за все це є наслідком 

присутності магнітної домішки, яка помітна навіть у незначній кількості у 

немагнітному інтерметаліді Y6Co2Sn [118]. 

Температурна залежність 

магнітної сприйнятливості Sm6Co2Sn 

також виявляє декілька аномалій 

(Рисунок 2.43). Її форму не можна 

описати законом Кюрі-Вайса навіть із 

додатковим температурно незалежним 

членом. Характер кривих M/H(T) 

вказує на феромагнітний характер  

впорядкування при TС = 140 K (0H = 

0.1 T). Аналогічна аномалія також 

спостерігається на температурній 

залежності магнітної сприйнятливості, 

виміряної у змінному полі AC. 

Перехід на кривих M/H(T) 

розширяється і зміщується до 160 K у 

2 T, що є типовою поведінкою для ФМ впорядкування. При подальшому 

збільшенні поля до 5 Тл розширення є надто великим для того, щоб його 

спостерігати візуально. Польова залежність намагніченості Sm6Co2Sn має 

форму, характерну для феромагнетиків, із намагніченістю 1 B/ф.о. у полі 5 Тл 

при T = 5 К, майже нульовим гістерезисом та залишковою намагніченістю 0.15 

B/ф.о. за тієї ж температури [118]. 

 

Рисунок 2.44. Температурна 

залежність сприйнятливості 

Gdm6Co2Sn при 0H = 0.1 Тл, отримана 

після охолодження у нульовому полі, 

та польова залежність намагніченості 

при Т = 6 К (вставка).  
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Gd6Co2Sn також упорядковується феромагнітно близько 140 K, про що 

свідчить перегин на кривих магнітної сприйнятливості, подібний до Sm6Co2Sn 

(Рисунок 2.44). Абсолютні значення магнітної сприйнятливості є на порядок 

вищими, ніж у Sm6Co2Sn. Намагніченість Gd6Co2Sn досягає 10 B/ф.о. у полі 5 

Тл, але має майже нульову залишкову намагніченість та відсутній гістерезис. 

Останнє ілюструє вставка Рисунку 2.44., де зображена петля намагніченості, 

отримана при збільшенні та зменшенні магнітного поля. 

Найдетальніше досліджували сполуку Tb6Co2Sn. 

 

Рисунок 2.45. Уточнення структури Tb6Co2.35Sn0.65 за методикою Рітвельда. 

Показано додаткові незначні піки TbCo2 і Tb5Sn3. Випромінювання Co Kα1. 

Переважна більшість піків, які спостерігаються в дифракційній 

рентгенограмі порошку Tb6Co2Sn, може бути класифікована в межах структури 

типу Ho6Ni2Ga (Рисунок 2.45). Однак було виявлено кілька слабкіших піків, які 

обумовлені домішковими фазами в зразку, зокрема TbCo2 і Tb5Sn3. Наявність 

домішкових фаз бралась до уваги під час виконання аналізу профілю 
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дифрактограми методом Рітвельда (Рисунок 2.45), в якому використовувались 

функція псевдо-Фойгта для опису форми піків [119]. В Таблицях 2.8 і 2.9 

наведені параметри досліджуваної структури, отримані під час її уточнення. 

Відносно високі значення систематичних похибок та ізотропних теплових 

поправок можна пояснити недостатньою якістю рентгенограми.  

Таблиця 2.8. Результати уточнення даних рентгенівської порошкової дифракції 

Tb6Co2.35Sn0.65 при кімнатній температурі (діапазон 2θ: 20°≤2θ ≤142°, джерело 

випромінювання Co Kα1) 

Параметр/Сполука Tb6Co2.35Sn0.65 

Склад сплаву (атомні %) Tb66.7Co22.2Sn11.1 

Структурний тип Ho6Ni2Ga 

Просторова група Immm 

a (Å) 9.423(2) 

b (Å) 9.445(2) 

c (Å) 9.932(2) 

V (Å3) 884.0(6) 

 (Mg м-3) 8.784 

Кількість виміряних піків 662 

Кількість змінних 35 

𝑅𝐹 = ∑|𝐹0 − 𝐹𝑐|/∑𝐹0 0.035 

𝑅𝐼 = ∑|𝐹0𝐵 − 𝐹𝑐𝐵|/∑𝐼0𝐵 0.057 

𝑅𝑤𝑃 = [∑𝑤𝑖|𝑦0𝑖 − 𝑦𝑐𝑖|2

/∑𝑤𝑖|𝑦0𝑖|2]1 2⁄    

0.042 

𝑅𝑃 = ∑|𝑦0𝑖 − 𝑦𝑐𝑖|/∑|𝑦0𝑖| 0.033 

𝑅𝑒 = [(𝑁 − 𝑃 + 𝐶)/∑(𝑤𝑖𝑦0𝑖
2 )]1 2⁄    0.034 

𝜒2 = (𝑅𝑤𝑝/𝑅𝑒)2   1.57 

За результатами уточнення структури виявили, що фактичний склад 

нашого зразка Tb6Co2Sn суттєво відхиляється від стехіометрії 6:2:1. Головною 

причиною такої невідповідності є змішане заповнення кристалографічної 

позиції 2a атомами Co–Sn, а саме 30% атомів Sn і 70 % атомів Co, які і 

утворюють справжній склад Tb6Co2.35Sn0.65. Параметри кристалічної ґратки 

Tb6Co2.35Sn0.65 наведені в Таблицях 2.8 і 2.9, а кристалічну структуру зазначеної 

сполуки можна показати у вигляді схематичного малюнку (Рисунок 2.46). Про 

аналогічне змішане заповнення кристалографічної позиції 2a повідомлялось для 
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ізоструктурних рядів R6Co2+xIn1-x та R6Co2+xPb1-x, в яких зазначена позиція спільно 

заповнюється атомами Co і In та атомами Co і Pb відповідно [120, 121]. 

Відхилення від стехіометрії 6:2:1 може бути однією з причин того, що склад, 

підготовлений за допомогою сполуки Tb66.7Co22.2Sn11.1, виявляє тенденцію до 

утворення домішкових фаз. 

Таблиця 2.9.Параметри кристалічної ґратки на основі даних Таблиці 2.8 

Атом Позиція 

Вайкоффа 

x y z Biso 102 

(nm2) 

Заповнення 

       

Tb1 8n 0.286(1) 0.181(1) 0 1.4(2) 1 

Tb2 8m 0.303(1) 0 0.318(1) 1.4(2) 1 

Tb3 8l 0 0.198(1) 0.222(1) 1.4(2) 1 

Co1 4j 1 / 2 0 0.117(2) 1.6(3) 1 

Co2 4g 0 0.368(2) 0 1.6(3) 1 

Sn 2c 1 / 2 1 / 2 0 1.4(3) 1 

M (Co,Sn) 2a 0 0 0 1.5(3) 

0.3(1)Sn+ 

0.7(1)Co 

       

Температурні залежності намагніченості та питомого опору Tb6Co2.35Sn0.65 

в слабкому магнітному полі вказують на наявність принаймні одного магнітного 

фазового переходу поблизу 40 K (Рисунок 2.47) [122]. Крива M/H(T), отримана 

при 0.035 Tл, має широкий перегин при 

T = 42 K, після якого з’являється 

виразний максимум при T = 36 K. 

Питомий опір, який вимірювався у 

нульовому магнітному полі, 

продемонстрував аномалії при 

приблизно таких же температурах: він 

має локальний максимум при 44 K, за 

яким слідує стрімкий спад з перегином 

при T = 37 K. Подальші зміни магнітної 

сприйнятливості зі зростанням 

магнітного поля (Рисунок 2.48), а саме 

 

Рисунок 2.46. Схематичне 

зображення елементарної комірки 

Tb6Co2.35Sn0.65. 
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зсув максимуму M/H до нижчих температур при зростанні μ0H від 2 до 5 T, 

можуть бути обумовлені антиферомагнетизмом нижче 44 K. Відсутність 

гістерезису кривої намагнічування і нульова залишкова намагніченість 

підтверджують це припущення (Рисунок 2.49). Із двох аномалій, які можна 

спостерігати при слабких полях, тільки одна зберігається при μ0H ≥ 2 T. 

Перегин при 42 K перетворюється в чітко виражений максимум, який 

зберігається при T = 42 K і μ0H = 2 T і зміщується до T = 31 K, коли μ0H досягає 

5 T. Зростання при найнижчій досягнутій температурі може вказувати на початок 

іншого фазового переходу типу «порядок-порядок». Як видно з Рис. 2.49, у 

 

 

Рисунок 2.47. Температурні 

залежності магнітної сприйнятливості 

та питомого опору сполуки 

Tb6Co2.35Sn0.65. Крива M/H(T) була 

отримана при μ0H = 0.035 Tл, а крива 

ρ(T) – при μ0H = 0 Tл. 

Рисунок 2.48. Залежність магнітної 

сприйнятливості сполуки 

Tb6Co2.35Sn0.65 від температури в 

різних магнітних полях. Дані, що 

позначені ZFC, були отримані після 

охолодження зразка при H = 0. 
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Tb6Co2.35Sn0.65 при низьких температурах демонструє метамагнітний перехід, 

який починається поблизу 3 T. Критичне поле фазового переходу помітно 

зменшується з підвищенням температури, внаслідок чого перехід зникає вище 

30 K. 

Вище 90 K криві M/H(T) для полів 2 і 5 T можна описати законом Кюрі-

Вайса із такими параметрами: μ2
eff = 700 μ2

B/ф.о. і ΘP = 14 K. Припускаючи, що 

внеском Co в μ2
eff можна знехтувати (Co, імовірно, не має стійкого магнітного 

моменту в Tb6Co2.35Sn0.65), підсумкове значення μeff на 1 атом Tb становить 

10.8 μB, що на 1 μB більше від теоретичного значення 9.72 μB для Tb3+. Це 

розходження можна попередньо віднести до поляризації станів 5d Tb, яка 

призводить до збільшення ефективного моменту. Аналогічна ситуація 

спостерігається для більшості сполук R3Co [123-125]. 

Загалом, незважаючи на відмінність кристалічних структур, Tb6Co2.35Sn0.65 

і Tb3Co, здається, мають кілька спільних властивостей. А саме: аномалії 

питомого опору та сприйнятливості при температурі магнітного впорядкування 

 

 

Рисунок 2.49. Залежність 

намагніченості Tb6Co2.35Sn0.65 від 

магнітного поля при T = 5 К, 20 К і 

30 K. Сполучні лінії додані як 

напрямні орієнтири. 

Рисунок 2.50. Питомий опір 

Tb6Co2.35Sn0.65, виміряний при 0H = 

0 Тл, 6.5 Тл та 12 Tл. 
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подібні в обох сполуках, але для Tb3Co вони розміщені при більш високій 

температурі [124, 126]. Крива намагніченості Tb6Co2.35Sn0.65 вказує на наявність 

метамагнітного переходу в полях вище 3 T, в той час як Tb3Co зазнає такого 

переходу при 2–4 T, поле котрого залежить від орієнтації поля [125]. Ефективний 

момент Tb, розрахований для Tb3Co, досягає 10.4 μ2
B/ф.о. [124, 126], що близько 

до значення, отриманого нами. 

Як не дивно, але суттєвих аномалій, пов’язаних з магнітним 

впорядкуванням у домішкових фазах, не було виявлено на температурних 

залежностях намагніченості чи магнітної сприйнятливості у змінному полі AC: 

Tb5Sn3 упорядковується як антиферомагнетик при TN = (65±3) K і зазнає іншого 

фазового переходу при T1 = (53±2) K до sin-модульованої магнітної структури 

[127]; а TbCo2 є феромагнетиком при TC = 240 K [128-130], який мав би вже 

досягти свого насичення в досліджуваному температурному діапазоні, що нас 

цікавить. 

Температурна залежність питомого опору Tb6Co2.35Sn0.65, виміряного у 

вибраних магнітних полях, показана на Рис. 2.50. Абсолютні значення питомого 

опору цієї сполуки є на порядок вищими, ніж очікуються для зразків у 

металічному стані. Найімовірнішими причинами високих абсолютних значень 

питомого опору є наявність тріщин в 

полікристалічному бруску та слабкі 

контакти між зернами. 

Як вже було зазначено, крива 

питомого опору в нульовому 

магнітному полі має дві аномалії при T 

= 37 К і 44 K. Аномалія при T = 37 K 

зникає вище 3.5 Tл, проте при вищих 

температурах її можна простежити до 

6.5 Tл. Зростання прикладеного поля 

зміщає цю аномалію до нижчих 

 

Рисунок 2.51. Польова залежність 

питомого опору Tb6Co2.35Sn0.65 при 

T = 2 К.  
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температур, і у полі 6.5 Tл вона розташована коло 40 K. Одночасно при 0H = 

6.5 Tл на кривій ρ(T) з’являється додатковий максимум невідомого походження 

при Т = 7.5 K. Коли поле зростає далі і досягає 12 T, то на температурній 

залежності відсутні будь-які аномалії аж до найнижчої температури 2 K, яку 

вдалося досягнути. Розвиток аномалій на кривій ρ(T) корелює із залежністю 

питомого опору від магнітного поля, а саме зі тим, що зі збільшенням магнітного 

поля питомий опір спочатку повільно зменшується і досягає локального 

мінімуму при 2.4 Tл, а потім починає збільшуватись і утворює широкий 

максимум поблизу 6 Tл. З подальшим збільшенням магнітного поля ρ(H) 

монотонно спадає і досягає значень, які знаходяться набагато нижче за значення 

для нульового поля. Такий характер залежності питомого опору від магнітного 

поля (Рисунок 2.51) узгоджується з метамагнітним переходом, який можна 

побачити на кривій M(H) (Рисунок 2.49). Максимум на кривій ρ(H) відповідає 

центру метамагнітного переходу. 

У Er6Co2Sn відбувається феромагнітне впорядкування приблизно при 80 K. 

Високотемпературна частина кривої M/H(T) описується законом Кюрі-Вайса із 

ефективним моментом μеф = 8.9 μB/Er та парамагнітною температурою Кюрі P 

= 76 K за припущення, що атоми Co є немагнітними у даній сполуці. Крива 

намагнічення у Er6Co2Sn є трохи нелінійною у найнижчих полях, але вона майже 

лінійно здіймається до 5 T. 
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2.3. 4f-cполуки із локалізованими f-станами та магнітною підґраткою d-типу 

2.3.1. RMn2 

Сполуки RMn2 кристалізуються, залежно від рідкісноземельного елемента, 

або у кубічній фазі Лавеса C15 (просторова група Fd3m) для R = Y, Gd, Tb, Dy, 

або гексагональній фазі Лавеса C14 (просторова група P63/mmc) для R = Pr, Nd, 

Er, Lu, Th. Сполуки HoMn2 та SmMn2 є диморфними. Атоми Mn знаходяться у 

вершинах правильних тетраедрів, які розташовані у вигляді ланцюгів вздовж 6-

кратної осі у гексагональній структурі С14 або утворюють ромби зі спільними 

вершинами у кубічній С15. У обох структурах топологія просторового 

розташування тетраедрів є причиною того, що будь-яке антиферомагнітне є 

сильно фрустрованим. 

У сполуках RMn2 магнітне впорядкування може відбуватись у обох 

підґратках, і рідкісноземельного елемента, так і марганцю. Формування та 

впорядкування Mn є близьким до нестабільного стану, а тому може спричинити 

виразні магнітооб’ємні аномалії [131]. Критичним параметром виступає відстань 

Mn-Mn [132]: якщо ця відстань нижча від dc = 2.66 Å, то магнітний момент Mn є 

нестабільним. Коли відстань Mn-Mn є суттєво меншою за критичне значення dc, 

(ErMn2), то магній є немагнітним, і спостерігається ФМ впорядкування однієї 

лише рідкісноземельної підґратки при 15 К [133, 134] При наближенні до dc 

(HoMn2 та DyMn2) у Mn індукується магнітний момент 1.4 B за рахунок дії 

рідкісноземельної підґратки через колективні обмінні явища, при цьому лише 

частина атомів Mn може мати магнітний момент, а магнітооб’ємні аномалії під 

час впорядкування обох підґраток не спостерігаються, незважаючи на фазовий 

перехід 1-го роду [135-137]. Накінець, при перевищенні dc у NdMn2 та PrMn2 

момент Mn стабілізується і досягає 2.7 B, а магнітне впорядкування відбувається 

у обох підґратках і супроводжується виразним магнітооб’ємним ефектом: NdMn2 

упорядковується антиферомагнітно при 104 К зі зміною об’єму приблизно 1% 

[138-140]. Топологічна фрустрація у цих сполуках є причиною появи 

нетривіальних магнітних структур. Особливе місце посідають сполуки YMn2 та 
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TbMn2, у котрих відстань Mn-Mn є близькою до dc, а тому магнітооб’ємні зміни, 

пов’язані із формуванням моменту Mn є найбільш виразними і становлять 5% у 

YMn2 та 3% у TbMn2 (фазовий перехід 1-го роду) [141]. Магнітна структура 

YMn2 є гелімагнітною із великим періодом (280 Å) і дисторсією внаслідок 

анізотропії Mn [142]. Магнітна структура TbMn2 до тепер не встановлена 

однозначно [143-145]. 

Через нестабільність магнітних моментів Mn магнітні властивості RMn2 є 

чутливими до зовнішнього тиску чи поля [142]. Під дією зовнішнього тиску 

параметри ґратки YMn2 та TbMn2 швидко зменшуються до критичного значення 

dc, при якому моменти Mn стають нестабільними [146]. Зміни є неоднорідними, 

і під тією тиску в YMn2 частина атомів Mn має незмінний магнітний момент, 

подібний до початкового, а і інша – не має взагалі. У TbMn2 вже при доволі 

низьких тисках (P < 2 кбар) дестабілізуються магнітні моменти Mn, і поряд із 

АФМ структурою TbMn2 з’являється ФМ структуру типу DyMn2. При P = 2 кбар 

лише 1 із 4 атомів Mn має магнітний момент, а їх утворення вже не 

супроводжується зростанням об’єму, і ФМ впорядкування відбувається шляхом 

фазового переходу 2-го роду [146]. Швидкість зміни температури Нееля з тиском 

dTN/dP становить -3.5 К/кбар у NdMn2, -5.4 К/кбар у GdMn2, -35 К/кбар у YMn2 

та -36 К/кбар у TbMn2 [147]. Незначне легування Mn іншими 3d металами Fe, Co, 

Ni або Al [137] чи Tb іншими 4f металами Y, Lu чи Sc [148, 149] швидко 

дестабілізує впорядкування Mn. 

Всі існуючі сполуки RMn2 (R = рідкісноземельний елемент за винятком La, 

Ce, Eu та Yb) можуть легко поглинати водень та / або дейтерій до 4.5 атомів на 

ф. о. При кімнатній температурі атоми водню і дейтерію розподіляються 

випадковим чином по кристалографічних позиціях 96 в кубічних сполуках, а 

також в по позиціях із ідентичною координацією у гексагональних сполуках. 

Поглинання водню/дейтерію в RMn2(H,D)x призводить до зміни кристалічної 

структури і значно впливає на магнітні властивості [150-155]. 



143 

 

Це робить RMn2 цікавими кандидатами для досліджень впливу 

розширення ґратки при наводненні на магнітні властивості. У даній роботі для 

цієї мети були використані вимірювання питомої теплоємності у RMn2(H,D)x (R 

= Gd, Tb, Er, Nd; x =0–3). Досліджували зразки, насичені воднем, дейтерієм та 

сумішшю водень-дейтерій у співвідношенні 2:1. 

Питома теплоємність RMn2-H/D в околі переходу 

Питома теплоємність GdMn2H1.5 

показана на Рис. 2.52. Поява 

антиферомагнітного порядку у цій 

сполуці імовірно пов'язана із широким 

піком питомої теплоємності при TN = 

280 К, який має плече зі сторони 

високих температур. Невеликий пік 

при 100 К вказує на наявність 

невеликої кількості чистої фази 

GdMn2, оскільки вихідна сполука впорядковується при цій температурі. Також 

помітний широкий вигин в околі Т = 180 К [156]. 

Поглинання водню чи дейтерію призводить до збільшення об’єму 

кристалічної ґратки із a = 7.6299 Å у TbMn2 до a = 7.9483 Å (a/a = +4.17%) та a 

= 7.9552 Å (a/a = +4.26%), у TbMn2H2 та TbMn2D2, відповідно. 

На Рис. 2.53. показана питому теплоємність TbMn2(H,D)x. Виразний 

асиметричний пік питомої теплоємності з максимумом при TN = 248 K вказує на 

антиферомагнітне впорядкування у цій сполуці. Додатковий максиму при 186 К 

(Рисунок 2.53 (а)) може бути наслідком впорядкування у фазі із нижчим обсягом 

водню. Згідно із даними рентгеноструктурного аналізу, у гідриді TbMn2Hx із x ≤ 2 

співіснують дві ізоструктурні фази із різними параметрами ґратки, одна з яких 

має дуже низький вміст водню, а інша – вміст близький до x = 2. При 

концентрації водню x > 2, утворюється однофазний гідрид кубічної структури 

 

Рисунок 2.52. Питома теплоємність 

GdMn2H1.5.  
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[153]. Що ж до питомої теплоємності, то слід відзначити, що висота та площа 

піку, пов’язаного із магнітним упорядкуванням, є суттєво більшою у гідриді, ніж 

у вихідній сполуці (див. вставку на Рис. 2.53. (а)), що вказує на помітно більшу 

магнітну анізотропію, пов’язану із фазовим перетворенням у гідриді.  

Форма кривих C(T) GdMn2H1.5 та TbMn2H0.5 значною мірою співпадає, і 

відмінність полягає лише у значенні температури Неєля. Тобто вплив 

поглинання водню на питому теплоємність цих сполук є дуже подібним попри 

різні рідкісноземельні елементи та відмінність у вмісті водню. 

   

Рисунок 2.53. Питому теплоємність гідридів/дейтеридів TbMn2: (a) виразний 

одиничний пік питомої теплоємності при 284К у TbMn2H0.5 у порівнянні з 

аномалією при TN = 47К у TbMn2 (вставка); (b) подвійний пік з двома 

максимумами у TbMn2D2 (при 272 К та 284К) і в TbMn2(H,D)2 (при 281 К та 

288 К); (с) аномалія пік з гострим піком у TbMn2D3 (при 282 К і 292 K) і у 

TbMn2(H,D)3 (при 283 К та  K). 

Поглинання суміші водень-дейтерій або самого лише дейтерію не лише 

призводить до зростання температури фазового переходу а й до появи 

подвійного піку питомої теплоємності в цього переходу. У TbMn2(H,D)2 

подвійний пік на кривій C(T) має дві вершини при 281 К та 288 К (Рисунок 2.53 

(b)). Якщо вихідна сполука поглинає лише 2 ат. D/ф.о., то у TbMn2D2 подвійний 

пік має іншу форму та розташований при дещо нижчих температурах (272 К і 

284 К), порівняно із TbMn2(H,D)2 (Рис. 2.53. (b)). В результаті поглинання водню 

та/або дейтерію питома теплоємність змінювалось не лише в околі магнітного 

фазового переходу, а вона зростала у всьому досліджуваному діапазоні 

температур від 50 К до 300 К [157]. 
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Походження подвійного піку питомої теплоємності поки не відоме. Та 

було помічено, що широкий максимум на кривій C(T) у TbMn2(H,D)2 при 281 К 

відповідає тій температурі, де спостерігалось швидке збільшення інтенсивності 

магнітних ліній на дифрактограмі цієї сполуки [145]. З огляду на це широкий 

максимум у обох зразків, із х = 2.0 (H,D) чи D, був приписаний TN, тоді як гострий 

максимум при температурі на декілька Кельвінів вищій може бути пов'язаний із 

впорядкованим у підсистемі водень/дейтерій [157]. Для того, щоб перевірити це 

припущення досліджували зв'язок між формою подвійного піку питомої 

теплоємності та кількістю поглинутого H/D, використавши зразки із вмістом х = 

3.0 на формульну одиницю. Як видно із (Рис. 2.53. (c)), подвійний пік питомої 

теплоємності існує також і у TbMn2D3 та TbMn2(H,D)3. Збільшення x суттєво 

впливає на форму подвійного, але не на розташування його складових. По-

перше, різниця між аномаліями для зразків із дейтерієм та сумішшю дейтерій-

водень стає набагато меншою, аніж при х = 2.0. По друге, гострий пік при 282 К 

(TbMn2D3) чи 283 К (TbMn2(H,D)3), який пов’язуємо із АФМ упорядкуванням 

майже не зміщається попри 1.5 більший вміст водню/дейтерію. По-третє, 

широкий перегин при 292 К (TbMn2D3) чи 295 К (TbMn2(H,D)3) стає меншим за 

амплітудою та помітно ширшим. І насамкінець, подібно до як для х = 2.0, для 

зразків із х = 3.0. Для обох зразків також виявлено високу додаткову питому 

теплоємність у діапазоні 50 К – 30 0К.  

У вихідній сполуці ErMn2, з огляду малі відстані Mn–Mn, іони Mn не мають 

магнітних моментів. Після поглинання водню, розширення ґратки призводить до 

утворення моментів марганцю. Наприклад, при х = 2.0 лінійне розширення 

становить приблизно 5% і є достатнім для стабілізації моментів підґратки 

марганцю, які впорядковуються при приблизно 200 К. На Рисунку 2.54. показана 

питома теплоємність ErMn2(H,D)2 та ErMn2D2. У зразка зі сумішшю водень-

дейтерій присутні два гострих максимуми при 190 К та 202 К, тоді як у зразка із 

одним лише дейтерієм був виявлений лише один λ-подібний при 206 К пік але 

вдвічі більший за інтенсивністю, і ледь помітна аномалія при 190 К. Порівнюючи 
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криві для ErMn2(H,D)2 та ErMn2D2, можна зробити висновок, що пік при 202 К 

відповідає магнітному впорядкуванню. Природа ще одного піку при 190 К поки 

що невідома, і залишається відкритим питання селективного заповнення 

кристалографічних позицій атомами водню та дейтерію та, де факто утворення 

двофазного зразка. Присутність аномалії при 190 Ку ErMn2D2 може бути 

наслідком присутності залишків водню в дейтерії, що використовувався під час 

синтезу. 

Слід додати, що на відміну від TbMn2, у ErMn2 поглинання дейтерію або 

суміші дейтерій-водень призводить до якісно інших змін питомої теплоємності: 

утворення чи не утворення подвійного піку на кривій C(T) . Однією із причин 

такої відмінності може бути різна симетрія вихідних сполук: кубічна С15 у 

TbMn2 та гексагональна С14 у ErMn2. На користь такої різниці свідчить, зокрема 

те, що структурний аналіз ErMn2H2 виявив триклинну дисторсію ґратки 

однофазового гідриду, якої немає у кубічних гідридів [158].  

  

Рисунок 2.54. Питома теплоємність 

гідриду/дейтериду ErMn2:–(H,D)2 

ErMn2D2 із λ-подібний піком при 206К 

та ErMn2(H,D)2 із подвійним піком при 

190 К та 202 К. 

Рисунок 2.55. Питома теплоємність 

NdMn2D2 та NdMn2(H,D)2. Різкий пік у 

них з’являється при 225 К і 230 K, а 

плече – при 238К і 246 К, відповідно. 

Пік NdMn2(H,D)2 обрізаний у вставці, 

де зображені деталі його 

високотемпературного плеча. 
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Для того, щоб перевірити припущення про роль симетрії вихідної сполуки, 

досліджували питому теплоємність NdMn2D2 і NdMn2(H,D)2, які, подібно до їх 

вихідної сполуки, утворюють гексагональну фазу Лавеса типу С14 (Рисунок 

2.55). Для NdMn2D2 виявлено одиничний гострий пік при 225 К із плечем при 

238 К. У 2.5 рази менший пік при 230 К, та менш видиме плече в околі 246 К 

були виявлені у NdMn2(H,D)2. Ще один малий пік був виявлено при 218 К у 

NdMn2(H,D)2. Незважаючи на велику різницю у висоті піку, його форма для обох 

зразків є достатньо схожою. Отже, на відміну від ErMn2, у NdMn2 різниця між 

поведінкою зразків насичений самим лише дейтерієм та сумішшю водень-

дейтерій та «чистий» є лише кількісною, а не якісною, тобто структура піків піку 

питомої теплоємності залишається незмінною (єдиний інтенсивний пік із 

плечем), змінюється лише його інтенсивність.  

  

Рисунок 2.56. (а) результати вимірювання теплоємності таблетки TbMn2+Cu 

разом із основою, Cu таблетка із основою та самої підкладки (основа, держак 

зразка); (b) порівняння питомої теплоємності TbMn2 (після віднімання вкладу 

Cu та підкладки), отриманої при двох різних налаштуваннях експерименту – 

адіабатного та релаксаційного. Дані для всього температурного діапазону 

отримані на зразку масою 7.92 мг, а при високій температурі – на зразку масою 

53 мг. 

 Деталі поведінки TbMn2(H,D)2 

Окрім загального впливу водню/дейтерію на питому теплоємність серії 

RMn2 у критичній області детально досліджувалися зміни термодинамічних 
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властивостей сполуки TbMn2, у якій відстань Mn-Mn є близькою критичного 

значення, при якому стабілізуються магнітні моменти атомів Mn. Відповідно 

можна очікувати виразну зміну поведінки внаслідок розширення ґратки при 

наводнені  

 
 

Рисунок 2.57. (а) питома теплоємність TbMn2 і TbMn2(H,D)2, виміряна у 

нульовому магнітному полі. Антиферомагнітне впорядкування виявляється як 

одиничний гострий пік при TN = 47K у TbMn2 та подвійний пік при 281 К та 

288 К у TbMn2(H,D)2; (b) деталі подвійного піку питомої теплоємності 

TbMn2(H, D)2 у порівнянні з аналогічним піком TbMn2D2. 

 Вимірювання питомої теплоємності TbMn2(H,D)2 проводилось на зразках, 

які складаються із суміші дрібнодисперсних порошків міді та відповідних 

сполук. Тому на першому етапі вимірювали еталонну питому теплоємність 

композиту TbMn2 + Cu. Швидкість вимірювання кожної із експериментальних 

точок та визначені PPMS якість теплообміну і часи релаксації були співмірні із 

параметрами для суцільних зразків. На Рисунку 2.56. (а). показані сумарні 

теплоємності спресованих таблеток TbMn2 + Cu (m = 7.92 мг) та Cu (m = 3.73 мг) 

разом із основою, а також питому теплоємність самої підкладки (основа, держак 

зразка), виміряні у PPMS. Внесок зразка у загальну теплоємність виявився 

невеликим, порівняно із внеском Cu та підкладки. Теоретично це могло би 

привести до того, що у високотемпературному діапазоні внесок зразка можна 

буде визначити зі значною похибкою. Однак виявили, що високотемпературні 

дані зразка невеликої маси добре узгоджуються із отриманими на масивній 
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спресованій таблетці композиту TbMn2 + Cu, де питома теплоємність TbMn2 була 

визначена із вищою точністю (Рисунок 2.56. (b)). Виразний пік, пов'язаний з 

антиферомагнітним фазовим переходом у TbMn2, з'являється при TN = (47 ± 1) K, 

як і очікується для цієї сполуки [159]. Висота піку при TN у нашому випадку дещо 

менша, ніж повідомлялося раніше [141], та низькотемпературна частина 

залежності C/T від T2 є лінійною та дозволяє розрахувати електронний внесок у 

питому теплоємність, а саме γ0 = 100 мДж/моль·K-2, що досить близько до 

літературного значення 91 мДж/моль·K-2. Великий член γ0 пов’язують із 

наслідками впливу магнітного та/або кристалічного полів на атоми Tb [141]. 

Отже, вимірювання еталонів різної маси, що складались із 

дрібнодисперсних спресованих порошків TbMn2 + Cu підтвердили придатність 

даної методики для якісного та кількісного дослідження питомої теплоємності 

порошкових зразків. 

Питома теплоємність 

TbMn2(H,D)2 у представленні C/T(T) у 

нульовому магнітному полі (0 T) 

показана на Рисунку 2.57 (a). Як видно 

із рисунку, на кривій C/T(T) гідриду 

немає слідів АФМ переходу при TN = 

47 К, притаманного вихідній сполуці, 

а проте спостерігається подвійний пік 

із максимумами при 281 К та 288 К, 

про який було згадано вище. Оскільки 

магнітне впорядкування 

спостерігалось іншими експериментальними методами у даному діапазоні 

температур [153], то принаймні один зі цих піків є магнітного походження. Через 

те, що стабілізація магнітних моментів марганцю, а отже і магнітні властивості 

сполук RMn2 сильно залежать від відстаней Mn–Mn, то 5-кратне збільшення 

температури Неєля у TbMn2 після насичення воднем/дейтерієм можна віднести 

 

Рисунок 2.58. Питома теплоємність 

TbMn2(H,D)2 за низьких температур. 
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до розширення решітки при наводненні та зменшення ширини зони 3d. Питомі 

теплоємності TbMn2 та TbMn2(H,D)2 є доволі близькими при низьких 

температурах до 40 К (Рисунок 2.57), та над 70 К поглинання водню-дейтерію 

призводить до великої додаткової питомої теплоємності TbMn2(H,D)2 у всьому 

температурному діапазоні аж до 350 K. Це збільшення може бути пов’язане із 

появою коливних ступенів вільності атомів водню/дейтерію. Іншим джерелом 

додаткової теплоємності може бути зміна заповнення міжвузлових позицій 

(міграція атомів H/D) зі збільшенням температури. Так у зразку TbMn2D2, що 

містить лише дейтерій, подвійний пік теплоємності розташований при дещо 

нижчій температурі, ніж у TbMn2(H,D)2 із максимумами при 272 К та 284 К 

замість 281 К та 288 К (Рисунок 2.57. (b)). 

Також, як видно із Рис. 2.57 (a) та Рис. 2.58, поглинання водню призводить 

до зміни низькотемпературної частини кривих C/T(T). У TbMn2(H,D)2 

відбувається пониження значення питомої теплоємності порівняно із TbMn2 при 

температурах 5 К-60 К, що вказує на зменшення магнітного вкладу у 

теплоємність в цьому діапазоні. Також у TbMn2(H,D)2 у нульовому полі 

спостерігається різке зростання питомої теплоємності при T < 5 K, котре 

повністю зникає після прикладання магнітного поля 9 T. Одначе, це ж магнітне 

поле не має жодного видимого впливу на питому теплоємність при температурах 

над 10 К, включаючи пік питомої теплоємності, пов’язаний із магнітним 

впорядкуванням. Також із Рис. 2.58 видно, що у високих полях електронний 

вклад у питому теплоємність  гідриду виразно менший за аналогічний параметр 

вихідної сполуки, тобто густина електронних станів на рівні Фермі зменшується 

при утворенні гідриду. 

Походження подвійного піку питомої теплоємності досі не вивчене. 

Порівняння його із інтенсивностями магнітних піків нейтронної дифракції 

(Рисунок 2.59) вказує, що високотемпературний пік як у TbMn2D2, так і в 

TbMn2(H,D)2 (при 284 К та 288 К відповідно) відповідає тим температурам, де 

з’являються магнітні лінії [145, 160]. Це свідчить зв’язок між подвійним піком 
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питомої теплоємності та магнітним впорядкуванням у дейтеридах. Також, 

характер піку із різким зменшенням у високотемпературній частині 

узгоджується із переходом першого роду, як і було виявлено у результаті 

нейтронної дифракції. Другий максимум, при температурі на 12 K нижчій для 

дейтериду та на 7 К нижчій для змішаного гідриду/дейтериду, який містить 

більше ентропії, може бути наслідком упорядкуванням іонів H/D у певних типах 

кристалографічних позицій. 

 
 

Рисунок 2.59. Температурна залежність інтенсивності піків нейтронної 

дифракції та питомої теплоємності а) TbMn2D2 та b) TbMn2(H,D)2 поблизу 

магнітних та структурних фазових переходів.  

Варто зауважити, що під час даних досліджень не було виявлено жодної 

ознаки розділення фаз та/або утворення фази із деформованою ґраткою, про яку 

згадано у роботі із рентгеноструктурного аналізу [153] для концентрації водню 

менше 2 атомів на формульну одиницю. Єдиною аномалією температурні 

залежності параметру ґратки є невеликий вигин в околиці магнітного фазового 

переходу [160]. Необхідно додати, що подвійний пік питомої теплоємності 

спостерігався не лише у «чистих» дейтеридів, а й у зразків із сумішшю водень-

дейтерій (Рисунок 2.57 (b)). Це виключає можливість, що дані два піки 

відповідають ізотопному ефекту. Різниця між дейтеридом та сумішшю водень-

дейтерій є, досить ймовірно, через малу різницю сумарного вмісту дейтерію та 

суміші водень+дейтерій. Дослідження [153], показало, що магнітні властивості 

досить чутливі до даної концентрації, а також виявило існування складної 

взаємозалежності магнітних та структурних властивостей, які можна віднести до 
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сильно вираженого ефекту магнітострикції (внаслідок утворення моменту Mn), 

котрий перекривається із розширенням ґратки при поглинанні водню. 

Розташування атомів водню у ґратці може в результаті залежати від магнітного 

стану, що пояснює те, чому магнітні та структурні перетворення у системі 

TbMn2Hx відбуваються при подібних температурах [153] і до певної міри нагадує 

магнітоструктурні перетворення у сполуках із пам’яттю форми Ni2MgGa [161]. 

Цікавою рисою питомої теплоємності змішаного дейтериду/водню, яка не 

характерна для чистого TbMn2, є існування чітко вираженого підйому C/T(T) 

нижче 5 К, який зникає після прикладання магнітного поля. Імовірно ця 

особливість є наслідком малої величиною моментів Tb, які чергуються у 

магнітній підґратці, як і виявлено нейтронною дифракцією. Зменшення 

впорядкованого моменту тербію до 4.8 B/Tb у гідриді (що є суттєво менше аніж 

у Tb = 8.7 B TbMn2 чи 9.72 B вільного Tb3+) може бути наслідком певного 

розупорядкування магнітної підґратки Tb, що проявляється у вигляді дифузного 

розсіювання [162]. Тоді зростання питомої теплоємності під 5 К може бути 

пов’язане зі ступенями вільності внаслідок часткового упорядкування Tb, що 

виникає через випадковий характер заповнення підґратки водню.   



153 

 

2.4. Висновки розділу 

Предметом дослідження даної глави є вплив поглинання водню та 

зовнішнього гідростатичного тиску на електронну структуру інтерметалічних 

сполук рідкісноземельних металів. Особлива увага зосереджена на зміні 4f 

електронних станів, зокрема на тому, наскільки розширення ґратки під час 

наводнення та її стискання під дією зовнішнього тиску може бути пояснене з 

точки зору геометричних міркувань та наскільки ці два впливи компенсують 

один одного. Для порівняння тиску та наводнення для останнього можна 

використати аналогію від’ємного ефективного тиску, який необхідний для того, 

щоб досягти того ж відносного розширення ґратки, що спостерігається внаслідок 

наводнення за припущення про однакову стискуваність вихідної сполуки та 

гідриду. Так для модуля стиску B0 = 100 ГПа..120 ГПа, яка є звичною для 

досліджуваних 4f сполук, відносне розширення об’єму V/V = 1 % відповідає 

ефективному від’ємному тиску в межах Pефф = -1 ГПа..-1.2 ГПа. З огляду на 

звичне при наводненні відносне розширення ґратки V/V = +3%..+8% можна 

оцінити, що ефективний від’ємний тиск досягає -10 ГПа. І навіть якщо прийняти 

до уваги зменшення стискуваності внаслідок поглинання водню, на яке вказує, 

наприклад зменшення температур Дебая на 10%..20% після гідрування, все-одно 

мова йде про доволі значні значення від’ємного ефективного тиску. Слід 

зазначити, що значною перевагою наводнення є можливість досягнути 

відносного збільшення об’єму ґратки порядку +1%..+10%, або, у окремих 

випадках, і навіть надзвичайного великого значення V/V ≈ +30% без розкладу 

чи аморфізації речовини. Хоча також і аморфізація не є незвичним явищем у 

гідридах інтерметалічних сполук. Вона виникає у випадку, коли необхідність 

мінімізації енергії ґратки після утворення зв’язків з атомами H призводить до 

локального структурного впорядкування, яке несумісне з тривимірною 

періодичністю дальнього порядку. 

Очевидно, що основний акцент даних досліджень був на розвитку 

фізичних властивостей 4f сполук, та приготування і вимірювання порошкових 
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зразків гідридів вимагало певних технологічних інновацій. Зокрема була 

розроблена власна методика приготування порошкових зразків для вимірювань 

питомої теплоємності. Під час досліджень використовували два методи. Перший 

метод передбачав пресування суміші дуже дрібнодисперсних  порошків гідриду 

та міді із зернами розміром 20 мкм..50 мкм при тиску 2 кбар..5 кбар. У другому 

методі повільно спресовували лише дрібнодисперсний порошок гідриду без 

мідного наповнення до тиску 3 кбар. Для покращення теплового контакту із 

тримачем зразка та термометрами використовували змазку Apiezon N. Обидва 

методи забезпечували приготування зразків малої товщини та порівняно великої 

площі із добрим тепловим контактом між зернами. Як наслідок  часи релаксації 

вимірювань питомої теплоємності були, співмірними із аналогічними 

параметрами для суцільних зразків. Отримані абсолютні значення питомої 

теплоємності, отриманої на еталонних спресованих, зразках добре корелювали зі 

значеннями для суцільного матеріалу.  

Серед 4f-cполук із проміжною валентністю та валентними переходами 

представлені PrNi та CeNi та YbInCu4. 

Сполуки PrNi та CeNi досліджувались як приклад 4f інтерметалідів із 

магнітним рідкісноземельним іоном та немагнітним 3d елементом. Також церій 

в CeNi має нецілочисельна, або інакше змішану, валентність, в той час як 

празеодим у PrNi знаходиться у типовому для іону рідкісної землі стані Pr3+. 

Особливо цікавим є аномальне розширення ґратки у V/V ≈ 30% у обох сполуках 

внаслідок абсорбції водню. 

В рамках даної роботи вперше були отримані гідриди PrNi та CeNi двома 

різними техніками синтезу. Якість зразків виявилась вищою для наводнення під 

високим тиском та за кімнатної температури. Така методика дозволяє отримати 

концентрацію атомів водню у даних сполуках, приблизно на 10% більшу, ніж у 

LaNi5, який є стандартним матеріалом для зберігання водню. Додатково PrNi діє 

як ефективний геттер водню, допоки він поглинає близько 3 атомів водню на 

формульну одиницю. Попри надзвичайно велике збільшення об’єму: 
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V/V = +26% та +30%, у гідридах PrNiH3.6 та CeNiH3.7, відповідно, зберігається 

структура початкової сполуки (тип CrB). 

Порівнюючи властивості CeNiH3.7 та CeNi без водню, але легованого d- та 

f-металами, можна зробити висновок, що з точки зору електронної структури, 

наводнення CeNi можна розглядати насамперед як чинник від’ємного тиску. Він 

послаблює 4f-d(s) гібридизацію і, як наслідок, стабілізує 4f-стани церію: nf 

змінюється з нецілого числа до nf = 1 (4f1) та одночасно послаблюються спінові 

флуктуації, оскільки нецілочисельна валентність Ce є наслідком флуктуацій 

електрона між конфігураціями 4f0 і 4f1 у CeNi. Після поглинання водню CeNi зі 

стану кристалічна ґратка Кондо перетворюється на конденсовану систему Кондо 

CeNiH3.7, яка має число Зоммерфельда електронної питомої теплоємності 

 (0 Тл) = 1,89 Дж·(моль·К2)-1 та температуру Кондо TK = 3.7 K (порівняно із TN ≈ 

150 К вихідного CeNi). Також структурний безпорядок може впливати на фізичні 

властивості.  

Зміна електронної густини внаслідок утворення  водневих зв’язків грає 

другорядну роль, на що вказують результати досліджень  легованого CeNi, 

легованого Pt (Cu) i La[24, 32]. Легування Pt (Cu) змінює густину d-електронів, 

тобто є аналогом утворення водневих зв’язків,  та сприяє магнітному 

впорядкуванню. Легування La, яке безпосередньо не зачіпає d-стани, але 

зменшує густину f-станів, а отже і f-d гібридизацію, призводить до появи 

розрідженого стану Кондо. Також властивості CeNiH3.7 та Ce0.2La0.8Ni [24, 32] 

мають багато подібного. Ще один показник близькості 4f-станів до рівня Фермі 

та істотної гібридизації між станами 4f електронів та електронами провідності  – 

це відносно низький тиск делокалізації станів Ce P = 1.3 кбар [6]. З огляду на 

сказане, можна зробити висновок, що магнітні властивості CeNi мають бути 

чутливі до зміни об’єму, а наводнення відіграє в CeNi роль чинника від’ємного 

тиску.  

Внаслідок поглинання водню у CeNiHx встановлюється режим Кондо-

домішки і TN = 3.7 К. Порівняння із CexLa1-xNi, де відбуваються подібні зміни, 
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вказує, розширення ґратки V/V = +2.3% достатньо для встановлення режиму 

Кондо-домішки,  а при V/V = +6.3%  її властивості близькі до тих, що 

спостерігаються у CeNiH3.7.  

Зміни поведінки PrNi при поглинанні мають інші прояви та подібну 

природу. Феромагнітна вихідна сполука PrNi перетворюється у немагнітний 

гідрид PrNiHx із вмістом водню x від 3.6 ат. Н/ф.о. до 4.3 ат. Н/ф.о. Незмінний 

ефективний момент Pr до і після наводнення свідчить про те, що воно не впливає 

на 4f електронні стани. Парамагнітна температура Кюрі зростає за модулем та 

стає від’ємною. На жаль, не вдається достовірно проаналізувати її абсолютне 

значення, оскільки PrNi є виразно анізотропним матеріалом, а дослідження 

проводились на полікристалах. Електронний внесок у питому теплоємність  

зменшується  із 5.5 мДж·(моль·К2)-1 у PrNi до 4.7 мДж·(моль·К2)-1 у гідриді, 

також зменшується температура D Дебая із 204 К до 185 К. Отримані результати 

а також дослідження кристалопольового розщеплення у вихідній сполуці 

взаємодії [44] узгоджуються із уявою про те, що переважним ефектом 

наводнення є зміна гібридизації 4f-ліганд. 

У YbInCu4 лише рідкісна земля має магнітний момент, а ітербій має 

нецілочисельну валентність. На прикладі даної сполуки вивчали вплив зміни 

параметрів кристалічної  ґратки на валентний перехід у Yb. Для зміни ґратки 

були використані зовнішній тиск та легування ізоелектронними до ітербію 

домішками із іншими іонними радіусами. Магнітна сприйнятливість YbInCu4 і 

теплове розширення сполук Yb1-xRxInCu4 (R = Y, La, Ce) були виміряні за 

високих тисків до 1.6 ГПа. Прикладання зовнішнього тиску призводить до 

пониження температури валентного фазового переходу (dTv/dP = -20 К/ГПа), під 

час якого валентність Yb зменшується приблизно на  = -0.1. Такий вплив 

тиску, а саме часткове подавлення стану зі змішаною валентністю ітербію, 

узгоджується із тим, по мірі зменшення валентності зростає іонний радіус Yb та 

відбувається розширення кристалічної ґратки V/V = ·L/L = +0.45%. 

Відповідно, зменшення міжатомних віддалей дестабілізує цей стан. Аналогічний 
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вплив має легування домішками із меншим іонним радіусом ніж Yb, в той час як 

домішки із більшим іонним радіусом сприяють зростанню Tv. Слід відзначити, 

що максимальний використаний зовнішній тиск становив P = 1.6 ГПа, що 

відповідає відносному розширенню ґратки +1.9%, оскільки модуль стиску B0 = 

83 ГПа для Т = 20 К [54] або у 4 рази більше, аніж V/V = +0.45% під час 

валентного переходу у YbInCu4. Попри це характер валентного переходу 

залишився незмінним. 

Також дослідження валентного переходу у сполуках Yb1-xRxInCu4 за 

високого тиску дозволило вивчити зміни ефективного магнітного моменту, 

парамагнітної температури Кюрі і валентності іона Yb. Також були оцінені 

параметр Ґрюнайзена 𝐾 для температури Кондо (𝐾 =  − 
𝑑 ln 𝑇𝐾

𝑑 ln 𝑉
) і сила 

гібридизації між 4f електронами та електронами провідності для 

високотемпературної та низькотемпературної фаз. Отримані результати можна 

тлумачити в контексті однодомішкової моделі Кондо. Однак об'ємна залежність 

взаємодії Кондо (тобто модель стискання об'єму Кондо) не здатна пояснити 

виявлену виразну зміну температури Кондо. Можна припустити, що сильна 

зміна гібридизації між 4f електронами та електронами провідності є причиною 

виразних сильної зміни фізичних властивостей сполук на основі YbInCu4 під час 

валентного переходу. 

4f-cполуки із локалізованими f-станами та однією магнітною підґраткою 

представляють чи найбільшу частину із усіх відомих рідкісноземельних 

інтерметалідів. Їх поведінка у чистому (вихідному стані) детально вивчалась для 

родити R2Pd2In(Sn), на прикладі HoNiAl представлені типові результати 

структурних досліджень для виявлення позицій водню, а також описані сполуки 

із серії R6Co2Sn2. 

У 4f інтерметалідах із серії R2Pd2In(Sn) рідкісноземельний іон є 

магнітним, а рештою компонентів є немагнітними. Ці сполуки становлять 

додатковий  інтерес тому, що магнітні рідкісноземельні іони утворюють 
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двовимірну ґратку Шастрі-Сазерленда, яку можна розглядати як комбінацію 

магнітних димерів, котрі взаємодіють між собою. За рахунок зміни 

співвідношення сил і знаків обмінної взаємодії в окремих димерах та між ними 

можуть бути отримані різні форми намагнічення. Насичення R2Pd2In воднем 

мало подвійну мету: дослідити його вплив на магнітне впорядкування та магнітні 

структури, які реалізуються в ґратці Шастрі-Сазерленда. 

Встановлено, що усі сполуки R2Pd2In(Sn) поглинають принаймні 

2 ат. H/ф. о., а супутні зміни структури ґратки можна розподілити на кілька 

класів. Коли вміст водню не перевищує 2 ат. H/ф. о., кристалічна структура 

гідридів залишається тетрагональною, як і у вихідних сполуках, але 

розширюється. Це розширення є анізотропним (Δc/c > Δa/a), а для R = Tb, Dy, Ho 

і Er навіть спостерігається стиснення ґратки вздовж осі a (Δa/a < 0), тоді як Δc/c 

все одно слабко зростає. Вищої концентрації H (понад 4 ат. H/ф. о.) можна 

досягти в сполуках із легкими рідкісноземельними елементами (R = La, Nd, як 

для індидів, так і для станідів). Максимальний вміст водню досягнули у гідриді 

Nd2Ni2InHx, який зазнає орторомбічної деформації ґратки для концентрації 

водню 7 атомів H на формульну одиницю. А ось гідрид La2Pd2InHx стає 

аморфним при поглинанні 4 ат. Н/ф.о. Поглинання H у сполуках R-2:21: без 

структурної деформації також спостерігалося для сполук R2Cu2In (R – Ce, Gd) 

[163]. 

Результати аналізу теплоємності La2Pd2In–Н, а саме зниження температури 

Дебая у гідриді, вказує на те, що поглинання водню призводить до 

«пом’якшення» кристалічної ґратки. Збільшення температури Ейнштейна й 

можлива поява додаткового ейнштейнівського члена може бути пов’язана з 

коливаннями важких атомів металів у новому оточенні, що містить набагато 

легші атоми водню, а також із коливаннями самих атомів водню. 

Температури магнітного впорядкування всіх досліджених сполук R2Pd2In 

різко зменшуються внаслідок поглинання водню, зазвичай до області нижче 

1.8 К. Таку ж тенденцію до зменшення при наводненні виявляють абсолютні 
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= значення парамагнітної температури Кюрі, а ось ефективні моменти 

рідкісноземельних елементів не зменшуються, порівняно із вихідними 

сполуками, залишаючись близьким до теоретичних значень іонів 3+.  Це свідчить 

про те, що водень у кристалічній ґратці не змінює характер 4f станів, але 

ослаблює обмінну взаємодію між ними. Так, наприклад у Tb2Pd2In, абсорбція 

водню призводить до зменшення температури Нееля майже у 3 рази, при цьому 

ефективний момент залишається незмінним, але зменшується за модулем 

парамагнітна температура Кюрі. У Nd2Ni2InH≈7 поглинання водню не лише 

ослаблює магнітну взаємодію, але й прояви геометричної магнітної фрустрації, 

котрі були зареєстровані у вихідній сполуці Nd2Ni2In та типові для фрустрованої 

ґратці Шастрі-Сазерленда. Оскільки зразок La2Pd2InHx складався з суміші фаз 

La2Pd2In і La2Pd2InH1,5, було можливо оцінити лише загальні особливості 

теплоємності гідриду. Та навіть на підставі цього можна зробити однозначний 

висновок, що наводнення La2Pd2In призводить до зменшення температури Дебая 

до принаймні D = 150 К і збільшення температури Ейнштейна до принаймні E 

= 280 К. Також імовірно, що у фононному спектрі з’являється додаткова оптична 

гілка з E > 500 К. Надійно визначити коефіцієнт Зоммерфельда було 

неможливо. 

У матеріалах на основі рідкісноземельних елементів з обмінною 

взаємодією РККЙ (RKKY) величина останньої пропорційна квадрату спінових 

моментів. Різке зменшення TN внаслідок наводнення в поєднанні із меншими 

спіновими моментами в інших сполуках R порівняно з, наприклад, Tb, 

призводить до зсуву точки магнітного впорядкування за нижню межу 

експериментально доступного температурного діапазону, тобто нижче 1.8 К. 

Таке різке послаблення обмінної взаємодії РККЙ повинно мати вагому причину: 

найімовірніше, це ослаблення поляризації електронів провідності, які передають 

взаємодію РККЙ. В інтерметалічних сполуках із сильно електропозитивними 

елементами, як-от рідкісноземельними, H(D) зазвичай поводиться як аніон і, 

таким чином, може зменшувати концентрацію електронів провідності. Хоча ця 



160 

 

зміна повинна бути незначною, оскільки у гідридах РЗМ інтерметалідів різних 

структур, представлених у цьому розділів, не спостерігалось виразного 

зменшення електронного внеску у питому теплоємність, який служить добрим 

індикатором густини станів на рівні Фермі. Ще однин теоретично можливий  

механізм пригнічення магнітного впорядкування в гідридах R2Pd2In – це 

послаблення обмінної взаємодії РККЙ через збільшення відстані R-R. Але з 

урахуванням далекосяжного характеру такої обмінної взаємодії об’ємне 

розширенням на кілька відсотків не може мати таких радикальних і 

систематичних наслідків. Таким чином приходимо до висновку, що поряд зі 

змінами густини електронів провідності наводнення впливає на f-d гібридизацію 

та поляризацію електронів провідності 4f-станами, оскільки саме ці взаємодії 

лежать в основі непрямої обмінної взаємодії R-R. 

Тенденція до послаблення обмінної магнітної взаємодії також 

спостерігалася для інших типів сполук R. Наприклад, гідриди інтерметалідів 

RNiAl мають систематично нижчі температури впорядкування ніж вихідні 

сполуки, хоча при цьому, імовірно, залишаються металами[102, 164]. 

В інтерметалічній сполуці HoNiAl вивчали зміни кристалічної ґратки 

внаслідок насичення дейтерієм, зокрема його розташування у кристалографічній 

ґратці. Отримані результати порівнювали із властивостями дейтеридів 

ізоструктурного TbNiAl, котрий досліджували раніше [105]. Встановлено, що 

HoNiAlD1.20(1) має такий же об'єм і розмір елементарної комірки, як і TbNiAlD1.1 

(відповідно V = 349.57 і 349.24 Å3 ), але іншу структуру з більш високими 

показниками заповнення позицій для атомів H(D). У HoNiAlD1.20(1) заповнені 

Ho3Ni2, і найбільші позиції Ho2NiAl, заповнення менших позицій Ho2NiAl 

близьке до нуля. Порівняння даних кристалічної структури, доступних для 

дейтеридів з основою HoNiAl та TbNiAl, показує, що: 

(a) Дейтериди мають певний діапазон гомогенності, який разом з високою 

рухливістю введеного водню спричиняє легке вивільнення Н з усіх заповнених 

позицій, спочатку із позицій R2NiAl і, нарешті, із позиції R3Ni2; 
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(b) Дані кристалічної структури для HoNiAlD1.20(1) та для TbNiAlDx у [105] 

та для HoNiAlD1.0  [106] узгоджуються зі спостереженням зростання 

орторомбічного розщеплення зі збільшенням заповнення найбільшої позиції 

Ho2NiAl (D2); 

(c) За стабільність та структуру дейтериду схоже, відповідають, 

особливості електронної структури, а не вплив об'єму елементарної комірки. Цей 

висновок ґрунтується на відмінностях поведінки HoNiAlD1.20(1) та TbNiAlD1.1, які 

дуже подібні за об’ємом; 

(d) Можлива поліморфна трансформація в RNiAlD1–1.2 є дуже цікавим 

явищем, яке потребує докладного термодинамічного дослідження співвідношень 

Т-С-Т у системах. Різне впорядкування атомів Н у тетраедрах R2NiAl є причиною 

різної деформації елементарних комірок з дуже незначним впливом на об'єм 

елементарних комірок. Взаємодія магнетизму (переорієнтація магнітних 

моментів рідкісноземельних металів, суттєва модифікація температур 

упорядкування та значень магнітних моментів, що спостерігаються у подібних 

дейтеридах на основі TbNiAl при зниженні вмісту D у TbNiAlD1.1) та 

упорядкування водню можна розглядати як ще один фактор, що вносить вклад в 

механізм структурної трансформації. 

Сполуки R6Co2Sn є типовими рідкісноземельними інтерметалідами із 

магнітними моментами 4f природи. В рамках даної роботи були вперше 

систематично досліджені магнітні властивості вибраних сполук цієї серії. 

Магнітні дослідження показали, що сполуки R6Co2Sn із R = Y та Tb 

впорядковуються антиферомагнітно при 76 K та 42 K відповідно, тоді як сполуки 

з R = Sm, Gd і Er зазнають феромагнітних переходів при TC = 140 K, 140 K та 80 

K, відповідно. Аномально висока температура упорядкування Y6Co2Sn може 

вказувати на присутність домішкової магнітної фази. Усі сполуки показують 

щонайменше один додатковий перехід порядок-порядок при нижчих 

температурах, а ті, де R = Sm та Gd, проходять навіть два таких переходи. 

Tb6Co2Sn зазнає метамагнітного переходу при μ0Hс = 6.1 T.  



162 

 

Дослідження інтерметалідів RMn2Hx є виразним прикладом впливу водню 

на магнітні властивості 4f-cполук із локалізованими f-станами та двома 

магнітними підґратками: 4f- та 3d-типу.  

Дослідження питомої теплоємності виявило виразний вплив поглинання 

водню/дейтерію на термодинамічні процеси у сполуках RMn2Hx як із кубічною 

С15 (R = Gd і Tb) так і гексагональною С14 (R = Er i Nd) структурами типу фази 

Лавеса, зокрема виразне збільшення температури магнітного впорядкування, 

магнітної ентропії, пов’язаної із переходом та абсолютного значення питомої 

теплоємності у всьому дослідженому діапазоні температур 50 К – 300 К. Також 

був виявлений різний розвиток аномалій питомої теплоємності: (і) великий 

одиничний пік питомої теплоємності при TN для зразків зі воднем GdMn2H1.5 та 

TbMn2H0.5; (іі) подвійний пік у TbMn2(H,D)x при x = 2.0, 3.0; (ііі) інтенсивний -

подібний пік або два окремі гострі піки у ErMn2(H,D)2 та ErMn2(H,D)2. Очевидно, 

симетрія вихідної сполуки, кубічна чи гексагональна, впливає на появу чи 

відсутність подвійного піку, оскільки як у обох похідних гексагональної сполуки 

NdMn2 – NdMn2D2 та NdMn2(H,D)2 – були виявлені одиничні піки. На кривих 

TbMn2(H,D)x нижче 5 К спостерігали зростання C/T, яке подавляється магнітним, 

що вказує на його зв'язок із магнітним розупорядкуванням підрешітки Tb. 

В процесі досліджень згаданих гідридів був успішно реалізований новий 

метод вимірювання питомої теплоємності порошку гідридів, вбудованого у 

металеву (мідну) матрицю.  

Посилення обмінних взаємодій у RMn2Hx порівняно із вихідними 

сполуками, яке призводить до різкого зростання температури магнітних фазових 

переходів, є, головним чином, наслідком стабілізації магнітних моментів 

марганцю. Остання спостерігається тоді, коли міжатомні відстані Mn-Mn 

перевищують критичне значення dc = 2.66 Å, що у RMn2Hx відбувається в 

результаті абсорбції водню.  Стабілізація моментів Mn у гідриді є настільки 

виразною, що попри послаблення обмінної взаємодії із 4f підґраткою, на яке 
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вказує виразне зменшення густини станів на рівні Фермі у гідриді, що у RMn2Hx 

критичні температури є виразно вищими ніж у вихідних сполуках RMn2.  
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РОЗДІЛ 3  

ВПЛИВ НАВОДНЕННЯ ТА ЗОВНІШНЬОГО ТИСКУ НА 

ВЛАСТИВОСТІ 5f-ЕЛЕКТРОННИХ СПОЛУК 

3.1. Вплив наводнення на магнітні властивості 5f-cполук  

3.1.1. UTX сполуки зі структурою типу ZrNiAl 

На стани 5f у чистих сполуках UTX впливає гібридизація 5f-d, яка стає 

посилюється по мірі переміщенням направо в ряду перехідних металів  внаслідок 

збільшення перекриття енергій станів d і 5f. Тому відповідальною за пригнічення 

магнетизму є посилена гібридизація. Крім того, важливу роль відіграє також і 

накладання хвильових функцій в дійсному просторі. Тут вступають у гру 

гідрогенізація і пов’язане з нею розширення ґратки. Магнітні властивості, які є 

дуже чутливими до ступеню локалізації 5f-станів, є важливими індикаторами 

змін електронної структури [1]. Крім того, дослідження гідридів також актуальні 

в контексті проблем зберігання водню [2]. 

Однією з найяскравіших особливостей сполук легких актинідів є 

гігантська магнітна анізотропія, викликана значними орбітальними магнітними 

моментами, наведеними в системі колективізованих електронів зв’язку сильною 

спін-орбітальною взаємодією. Така ситуація призводить до так званої 

анізотропії, індукованої гібридизацією, яка має двоіонний характер, а отже 

якісно відрізняється від одноінної анізотропії, спричиненої явищами, 

пов’язаними з кристалічним електричним полем [3, 4]. Ця направленість зв’язків 

проявляється, головним чином, у низькій заповненості f-станів; більша кількість 

f-електронів призводить до ширшого розподілу за напрямком зайнятих mj-станів. 

У системах на основі U, що мають менше ніж три 5f-електрони на атом, ці явища 

проявляються в орієнтації 5f-моментів перпендикулярно до зв’язків U–U. Це 

особливо помітно у випадку одноосьової анізотропії, спричиненої планарною 

координацією атомів U, як у потрійних сполуках UTX з типом структури ZrNiAl 

[5]. Якщо сусідні атоми U утворюють лінійні ланцюжки (типи структури TiNiSi 

або GaGeLi сполук UTX), то вісь важкого намагнічування збігається з напрямком 
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такого ланцюжка, а в площині, перпендикулярній цьому напрямку анізотропія 

буде меншою [5]. У цьому сенсі магнітна анізотропія в сполуках на основі U  

відображає анізотропію зв’язку. 

Таблиця 3.1. Типи структури й параметри ґратки сполук UTX та їхніх 

гідридів. 

Сполука Тип 

структури 

a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3/ф.о.) V/V (%) dU–U (Å) 

UCoAl# ZrNiAl 6.686  3.966 51.18  3.50 

UPtAl#  7.012  4.127 58.58  3.60 

UNiGa#  6.733  4.022 52.63  3.50 

UCoGa#  6.693  4.019 51.97  3.50 

URuGa$  7.115  3.836 54.40  3.73 

UNiAl#  6.751  4.048 53.26  3.50 

UNiAlD2.1  7.189(2)  3.972(1) 59.26 11.3 3.98 

UCoGe TiNiSi 6.848(1) 4.207(1) 7.230(1) 52.07  3.48 

UCoGeH0.1  6.851(1) 4.201(1) 7.254(1) 52.19 0.2 3.48 

UCoGeH1.0 ZrBeSi 4.125(1)  7.517(2) 55.38 6.4 3.76 

UCoGeH1.7  4.095(1)  7.937(1) 57.64 10.7 3.97 

UNiGe TiNiSi 7.000(3) 4.233(2) 7.197(2) 53.31  3.56 

UNiGeH1.0 ZrBeSi 4.108(1)  7.714(2) 56.38 5.8 3.86 

UIrGe TiNiSi 6.867(1) 4.302(1) 7.576(1) 55.96  3.51 

UIrGeH0.1  6.880(2) 4.304(1) 7.609(2) 56.33 0.7 5.52 
# [6].        
$ [7].        

Також було виявлено, що сполуки UTX зі структурою типу ZrNiAl мають 

значну анізотропію пружних властивостей [6, 8]. Прикладення гідростатичного 

тиску призводить до значно більшої стискуваності вздовж шарів гексагональної 

базальної площини (з коротшою відстанню U–U), ніж уздовж осі c. Такий ефект 

спостерігався в усіх досліджених сполуках на основі U і відсутній в аналогах на 

основі рідкісноземельних елементів, що вказує на те, що головною причиною є 

наявність 5f-станів і зв’язків 5f–5f. Це можна пояснити чутливістю 5f-станів із 

сильно змінними ступенями делокалізації до всіх зовнішніх впливів. У роботі [6] 

також показано, що така сама поведінка спостерігається і для теплового 

розширення: «м’які» напрямки ґратки також характеризуються найвищими 

коефіцієнтами лінійного теплового розширення. Такий ефект анізотропії 

пружних властивостей для інших типів структур досі не досліджували, тому 
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залишається відкритим питання, чи має ця закономірність загальний характер 

для сполук урану. 

У цьому розділі представлені результати досліджень впливу високих 

тисків на теплове розширення, проведених для кількох типів сполук UTX та їхніх 

гідридів (вибраних, щоб перевірити, чи мають згадані вище закономірності 

більш загальний характер), що вказують на особливості легких актинідів. 

Кристалографічні параметри всіх досліджуваних і деяких контрольних сполук 

UTX наведено в Таблиці 3.1. Як засіб для досягнення об’ємного розширення 

використовується гідрогенізація. Проте інтерпретувати її як ефективний 

від’ємний тиск слід з обережністю. Як буде показано, розширення внаслідок 

поглинання H може бути сильно анізотропним, проте ця анізотропія може іноді 

відрізнятися від тієї, що досягається під дією гідростатичного тиску. 

Зміна «м’якого» напрямку в сімействі ZrNiAl 

Гексагональна структура типу 

ZrNiAl (просторова група P-62m), що 

являє собою впорядкований тернарний 

варіант типу Fe2P, має чітко виражений 

шаруватий характер. Вона складається 

з шарів базальної площини U–T і T–X, 

які чергуються вздовж осі c. 

Найкоротші відстані U–U (dU–U) 

спостерігаються у межах шарів U–T, де 

кожен атом U має чотири найближчі 

сусіди U. Відстань між шарами U–T 

дорівнює параметру ґратки c. Гідриди 

й дейтериди гексагональної сполуки 

UTX зазвичай зберігають тип 

структури вихідних сполук, але характеризуються значним об’ємним 

розширенням. UNiAl стала першою такою сполукою, у якій було виявлено 

 

Рисунок 3.1. Залежність відносної 

зміни параметрів ґратки a і c від тиску 

для UNiAlD2.1 (суцільні лінії) у 

порівнянні з UCoAl (штриховані лінії з 

точками). Дані для UCoAl із [6].  
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велике поглинання водню, що призводить до значного розширення в базальній 

площині й незначного стиснення в напрямку c [9]. Детальніші дослідження 

структури [10, 11] показали, що відстань U–U в базальній площині настільки 

збільшується (від dU–U ≈ 3.48 Å в UNiAl до dU–U ≈ 4.15 Å у відповідному 

дейтериді), що стає більшою, ніж відстань вздовж осі c (3.98 Å).  

Якщо модель двоіонної анізотропії є правильною, це має призводити до 

зміни типу магнітної анізотропії, коли напрямок магнітних моментів зміниться 

із осі c у базальну площину. Це припущення не вдалося підтвердити за 

допомогою нейтронної дифракції, оскільки було неможливо точно визначити 

магнітну структуру на основі малої кількості магнітних рефлексів [12]. 

Синтезувати монокристал, щоб визначити анізотропію магнітної 

сприйнятливості всього зразка, також не вдалося. 

Тому були здійснили дослідження кристалічної структури сполуки 

UNiAlD2.1 при високих тисках, щоб виявити можливу зміну «м’якого» 

кристалографічного напрямку, котрий, як зазначено вище є перпендикулярним 

до напрямку магнітних моментів, із осі a (базальна площина) на напрям осі c. 

Результати рентгеноструктурного дослідження, проведеного за кімнатної 

температури із прикладеним тиском до 22 ГПа, показані на Рисунку 3.1. разом з 

аналогічними даними для UCoAl, взятими з роботи [6]. Експеримент з 

рентгенівської дифракції в умовах високого тиску для чистої сполуки UNiAl не 

проводився; але, оскільки відомо, що сполуки U з однаковим типом структури 

мають однотипну поведінку [6], можна очікувати близької подібності UNiAl та 

UCoAl. 

Експеримент проводився з поступовим збільшенням тиску. Після 

досягнення максимального тиску було також знято кілька точок даних впродовж 

скидання тиску. Добре узгодження параметрів ґратки до та після збільшення 

тиску виключає можливість зміни концентрації Н в процесі стикання зразка. 

Залежності від тиску окремих параметрів ґратки й об’єму апроксимували 

квадратним поліномом (gi(p) = gi(0) − kigi(0)p +ki'gi(0)p2), що дало змогу отримати 
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коефіцієнт лінійної стисливості ki вздовж кожного напрямку ґратки i (Таблиця 

3.2.). Модуль стиску (інакше – модуль всебічного стиску або об’ємний модуль 

пружності) виражається формулою B0 = 1/kV, де kV – об’ємна стисливість, яку 

можна знайти з апроксимації залежності V(p) або на основі суми окремих 

коефіцієнтів стисливості вздовж заданих напрямків ґратки (kV = 2 ka + kc). 

Таблиця 3.2. Зведені дані щодо коефіцієнтів лінійної стисливості ka, kb, kc, 

їхніх похідних та модулів стиску B0 і їхніх похідних. 

Відповідні дані показують, що стисливість UNiAlD2.1 вздовж осі a дійсно 

дещо нижча, ніж у UCoAl (Рисунок 3.1.). Ще більш вражаючою є різниця для 

стисливості вздовж осі c. Нахили відповідних залежностей відрізняються майже 

в 10 разів. Напрямок осі c, який характеризується практично повною 

нестисливістю, у дейтериді стає «м’яким» за рахунок зближення атомів U в 

цьому напрямку і віддалення їх один від одного в інших двох напрямках [14-17]. 

Модуль стиску для UNiAlD2.1 (B ≈ 127 ГПа) знаходиться в межах діапазону 

типових значень для сполук UTX зі структурою типу ZrNiAl [6]. 

  

Сполука Коефіцієнти лінійної стисливості Модуль стиску 

 Вісь a  Вісь b  Вісь c  B0 (ГПа) B0´ (ГПа) 
ka 

10−3 ГПа−1 

ka´ 

10−6 ГПа−1 

kb 

10−3 ГПа−1 

kb´ 

10−6 ГПа−1 

kc 

10−3 ГПа−1 

kc´ 

10−6 ГПа−1 
  

UCoAl# 2.8  – – 0.4  105(167)  

URhAl# 2.8 13 – – 0.4  173 13 

UNiAlD2.1 2.1 39 – – 3.7 77 127  

URuGa 1.55    1.11  238  

UCoGe$ 2.3  0.6  0.3  309  
# [6].         
$ [13] .         

file:///D:/Kolomiyets/Data/Document/Thesis_D/Text/_bookmark15
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3.1.2. UTX сполуки зі структурою типу TiNiSi 

Для сполук UTX (де X – Si або Ge) характерним є утворення структури 

типу TiNiSi. В рамках даної роботи детально досліджували вплив водню та 

високого тиску на фізичні властивості інтерметалічних сполук цього 

структурного типу та їх гідридів на базі UPdSi й UNiSi, а також сполук ряду 

UTGe. 

Вплив водню та зовнішнього тиску на UPdSi й UNiSi  

Інтерметалід UPdSi був всебічно досліджений кількома групами за 

допомогою рентгенівської та нейтронної дифракції, вимірювань намагніченості 

й транспортних властивостей [18-23]. Було встановлено, що UPdSi 

кристалізується у вигляді структури типу TiNiSi (просторова група Pnma), з 

найменшою відстанню між атомами урану dU-U ≈350 пм. Це значення близьке до 

критичної області, т.зв. межі Хілла, що розмежовує області з локалізованим і 

делокалізованим характером 5f-електронів [1]. UPdSi є антиферомагнетиком, що 

зазнає двох магнітних фазових переходів при TN = 29 К і T1 = 10 К відповідно до 

[18] або TN = 33 К і T1 =27 К відповідно до [20] і [21]. У цій сполуці також 

спостерігаються два метамагнітні переходи при 𝜇0Hc1,2 = 4 Тл і 7 Тл (T=54.2 К) 

відповідно, що супроводжуються поступовим подавлення антиферомагнітного 

зв’язку між моментами атомів U [21].  

Інша досліджувана інтерметалічна сполука, UNiSi, також має елементарну 

комірку типу TiNiSi, але з меншим значенням dU-U ≈ 330 пм [24]. Вона 

відрізняється складнішою магнітною поведінкою, і у ній спостерігали три 

магнітні фазові переходи. Вимірювання намагніченості вказують на 

антиферомагнітне впорядкування при TN = 80 К, за яким іде ще один фазовий 

перехід при T1 = 7.5 К [18]. Вимірювання теплоємності виявили третій перехід 

при T = 18 К [20]. Ненульова спонтанна намагніченість, яка спостерігається при 

нижчих температурах, пов’язана з феромагнітним упорядкуванням або 

наявністю феромагнітного компонента. За температур нижче T = 10 К криві 

намагніченості мають складну S-подібну форму, що вказує на те, що в основному 
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стані UNiSi є феримагнетиком або феромагнетиком із нахиленими магнітними 

моментами [23]. Низьке значення ефективного моменту µeff =2.1 µB/ф.о., 

наведене в [18], а також слабке наближення до насичення кривої намагнічування 

«вільного порошку» навіть у полі 35 Тл (M35T = 0.52 µB/ф.о.) вказують на сильно 

делокалізовані 5f-стани атомів U (див. роботу [25] і посилання в ній). 

Феромагнітний компонент зникає за температури вище T=18 К [23]. Від’ємне 

значення парамагнітної температури Кюрі P = –13 К, отримане на основі 

результатів вимірювання магнітної сприйнятливості за температур вище 80 К, 

вказує на те, що в цій системі домінують антиферомагнітні взаємодії [18]. 

Вміст водню та кристалічна структура 

Синтез гідридів UPdSiHх і UNiSiHх вимагав застосування високих тисків 

(pH2 = 130 бар) та температур (T = 923 К). URuSi, URhSi і UPtSi не поглинають 

водень навіть за цих умов. Кілька спроб отримати гідриди за нижчого тиску H2 і 

нижчої температури не дали бажаних результатів.  

Перебіг процесу поглинання відстежували шляхом вимірювання змін 

тиску в замкнутому каліброваному об’ємі. Процес вважався завершеним після 

припинення падіння тиску. У процесі синтезу було неможливо визначити вміст 

водню напряму з достатньою точністю, тому склад гідриду оцінювали на підставі 

зміни ваги через поглинання H2. Виявилося, що зразки обох сполук одразу після 

синтезу містять близько 2 ат. H/ф.о. і з часом мають тенденцію до розкладу, 

втрачаючи близько 1 ат. H/ф.о. Для повного розкладу гідридів їх нагрівали до 

973 К в замкнутому вакуумованому об’ємі. Збільшення тиску через виділення H2 

зазвичай починалося за температури близько 723 К і досягало насичення до 

923 К. Щоб забезпечити повне видалення водню, зразок далі нагрівали до 973 К, 

витримували при цій температурі, а потім тиск у реакторі знижували до значення 

менше 3 мбар. Зразок охолоджували одночасно з неперервним відкачуванням. 

Перевірку кристалічних структур за допомогою рентгенівської дифракції 

здійснювали на всіх етапах синтезу: після отримання вихідних інтерметалідів, їх 

наводнення та розкладу.  
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Оскільки гідриди обох сполук – UPdSi та UNiSi – було синтезовано 

вперше, першочерговою метою було визначення їхньої кристалічної структури. 

За структурними властивостями обидва матеріали є подібними, 

відрізняючись лише параметрами ґратки. Тому структурні зміни внаслідок 

поглинання водню будуть далі детально описані лише для одного із них: UPdSi. 

Необхідно підкреслити, що подальше обговорення стосується лише 

впорядкування атомів металів у гідридах UTSi. Атоми водню практично не 

дають внеску в інтенсивність дифракційних піків через дуже малий коефіцієнт 

розсіяння. Рентгенівська порошкова дифрактограма, отримана для UPdSiHx, має 

кілька цікавих особливостей: вона має помітно менше піків, ніж дифрактограма 

вихідної сполуки UPdSi (див. для порівняння Рис. 3.2. (a) і (b)), а її якість (тобто 

ширини піків, фоновий рівень) виявилася несподівано доброю для гідриду. 

Зменшення кількості дифракційних піків указує на те, що структура гідриду має 

вищу симетрію порівняно з чистою сполукою UPdSi, яка кристалізується у 

вигляді орторомбічної структури типу TiNiSi (Рисунок 3.3. (a)) [23]. Цю 

структуру, як і кілька інших, можна отримати шляхом перетворення зміщення-

безпорядок із гексагональної елементарної комірки AlB2, показаної на Рис. 

3.3. (b). 

Тому можна очікувати, що ґратка UPdSiHx теж належатиме до похідних 

AlB2. Детальний опис типів структури, що стосуються гідридів, які належать до 

цього сімейства, див., наприклад, у роботі [26]. Найкращі збіги з 

експериментальною дифрактограмою було отримано в припущенні, що UPdSiHx 

набуває гексагональної структури типу ZrBeSi або GaGeLi. Тип структури 

ZrBeSi (Рисунок 3.3. (c)) може бути отримано з типу AlB2 (Рисунок 3.3. (a)), коли 

вузол 2d (1/3. 2/3. 1/2) вибірково займають атоми Pd і Si, внаслідок чого позиції 

(1/3. 2/3. 1/2) і (2/3. 1/3. 1/2) більше не будуть еквівалентними. Крім того, атоми 

Pd і Si мають упорядковуватися вздовж осі c, утворюючи ланцюжки 

Pd-Si-Pd-Si-··· . У результаті параметр c мав би подвоїтися порівняно зі 

значенням для структури типу AlB2, а координата z атома Pd або Si дорівнювала 

б z = 1/4. Щоб отримати структуру типу GaGeLi, слід додати ще одне 
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перетворення, а саме змістити атоми Pd і Si з площини z=1/4 у протилежних 

напрямках. 

 

Рисунок 3.2. (a) Рентгенівська дифрактограма UPdSiH. Усі піки, за винятком 

одного, позначеного знаком питання, індексуються в межах структури TiNiSi. 

Розраховані положення піків показано маркерами. (b) Експериментальні й 

розраховані рентгенівські дифрактограми гідриду UPdSi, а також крива 

різниці. Маркери у верхньому ряду позначають положення піків UPdSiHx , а в 

нижньому – піків UPdSi. 

Припущення щодо подвоєння вздовж осі c легко перевірити: якщо воно 

справджується, у дифрактограмі повинен бути принаймні один пік із непарним 

індексом l при індексуванні з використанням подвоєного параметру ґратки c. 

Навпаки, якщо присутні лише непарні індекси l, то фактичне значення параметра 

c удвічі менше за припущене. На дифрактограмі UPdSiHx видно сильний рефлекс 
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(101), а також кілька інших ліній з непарним індексом l, а саме (103), (201) і (203). 

Отже, параметр c дійсно близький до 800 пм (Таблиця 3.3.), а кристалічна 

структура належить або до типу ZrBeSi, або до типу GaGeLi. Проте розрахована 

дифракційна картина на основі моделі структури GaGeLi все одно має суттєві 

розбіжності з експериментальними значеннями інтенсивності на високих кутах 

дифракції. Навпаки, у випадку структури ZrBeSi розрахована дифракційна 

картина добре відображає виміряні значення інтенсивності піків. Як наслідок, 

аналіз методом Рітвельда у припущенні, що гідрид UPdSi має гексагональну 

елементарну комірку типу ZrBeSi, дає значно нижче значення коефіцієнта Брегга 

R порівняно з отриманим на основі моделі структури типу GaGeLi, а саме 11.7% 

порівняно з 39.8%. Рентгенівська дифракція також показала наявність у гідриді 

незначної кількості UPdSi. У Таблиці 3.3. представлені зведені результатів 

аналізу за Рітвельдом. Слід звернути увагу, що в зв’язку зі зміною симетрії 

внаслідок наводнення значення об’єму елементарної комірки, наведені в таблиці, 

нормовано на формульну одиницю. 

 
Рисунок 3.3. (a) Елементарна комірка структури типу UPdSi-TiNiSi. Атоми за 

межами елементарної комірки показано, щоб підкреслити схожість зі 

структурою типу AlB2. (b) Елементарна комірка кристалічної структури типу 

AlB2. (c) Елементарна комірка структури типу UPdSiHx-ZrBeSi. Уванга: 

внаслідок зміни симетрії кристалічні осі міняються місцями: осі a, b, c 

структури типу AlB2 або ZrBeSi відповідають осям b, c, a структури типу 

TiNiSi. 

Можна зробити висновок, що сполука UPdSiHx має кристалічну структуру 

типу ZrBeSi (Рисунок 3.3. (c)) і просторову групу P63 /mmc (№ 194). Атоми 
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металів займають такі положення в елементарній комірці: U (0, 0, 0); Pd, Ni (1/3. 

2/3. 1/4); Si (1/3. 2/3. 3/4) (положення атомів H не визначено), що складається з 

почергових шарів U та впорядкованих шарів Pd-Si, розташованих вздовж 

напрямку (001) на відстані один від одного, що точно дорівнює 1/4 параметра c. 

Ця схема розташування перетворюється на структуру типу AlB2, якщо шари Pd-

Si займає лише один сорт атомів або якщо обидва типи позицій у цьому шарі 

займають атоми різних сортів випадковим чином. Останню ситуацію дійсно було 

виявлено в U-Pd-Si та інших системах U-T-Si з неоднаковими концентраціями 

атомів T і Si, що зазвичай описуються як сполуки U2TSi3 [25]. 

На дифрактограмах UNiSi та UNiSiHx видно зміни, подібні до тих, що 

спостерігаються в UPdSi-H. Структура типу ZrBeSi також забезпечує найкращу 

модель для уточнення рентгенівських даних за методом Рітвельда у випадку 

UNiSiHx. Найнижче значення коефіцієнта R, отримане в цьому випадку, 

становило 19.5%. У Таблиці 3.3. наведені структурні дані для гідриду UNiSi. 

Отже, поглинання  водню не тільки анізотропно розширює кристалічну ґратку 

∆V/V ~ 7%-8 % (Таблиця 3.3), але також усуває дисторсію, внаслідок чого 

зазначені гідриди набувають гексагональної структури ZrBeSi, котра є  

трикомпонентним варіантом типу AlB2. 

 UPdSi UPdSiH1,0 UNiSi UNiSiH1,0 

Структура Орторомбічна Гексагональна Орторомбічна Гексагональна 

 (тип TiNiSi) (тип ZrBeSi) (тип TiNiSi) (тип ZrBeSi) 

a (пм) 702.6 417.66(4) 695.2 403.2(1) 

b (пм) 420.5 - 412.7 - 

c (пм) 767.0 799.53(9) 705.5 777.6(2) 

dU-U (пм) 348 417 329 403 

Об’єм на ф.о. (нм3) 0.05665 0.06039 0.05060 0.05474 

ΔV/V (%) - + 6.6 - + 8.2 

Підвищення симетрії внаслідок наводнення є одним із двох типових 

сценаріїв, які досі спостерігалися у потрійних сполуках ATX  (A – f -метал, T – 

Таблиця 3.3. Зведені дані про параметри кристалічної структури (параметри 

ґратки, відстань між атомами урану dU-U , об’єм на формульну одиницю та його 

відносна зміна) сполук UPdSi, UNiSi та їхніх гідридів. 
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перехідний метал, X – p-елемент) зі структурою типу TiNiSi. Наприклад, про 

нього повідомлялося для TbNiSiD1.78 [26], CeIrGaHx [27] і CeIrAlHx [28]. Навпаки, 

у NdNiSn-D дейтерування призводить до пониження симетрії ґратки з 

просторової групи Pnma до Pna21 [29]. Нейтронографічні дослідження, 

проведені Брінксом (Brinks) зі співавторами [26] на одній зі сполук, що набуває 

гексагональної симетрії внаслідок дейтерування, TbNiSiD1,78, наводять на думку 

щодо положення атомів водню в таких структурах. А саме, у дослідженому 

дейтериді атоми D займають кристалографічне положення 4 f (1/3. 2/3. z) – 

міжвузлову позицію, найближчими сусідами якої є три атоми U й один атом Pd. 

Повне заповнення цієї позиції призвело б до концентрації 2 ат. H/ф.о. 

Дослідження з розкладу, проведені у даній роботі, дані вказують на наявність 

принаймні двох позицій атомів водню в UTSiHx, оскільки гідриди втрачають 

близько 1 ат. H/ф.о. вже за кімнатної температури, а потім температурна 

залежність тиску H2 має велику сходинку при приблизно 450 К, за якою йде ще 

одна при 873 К. Розклад UPdSiHx і UNiSiHx за допомогою відпалювання у 

вакуумі призводить до відновлення початкової орторомбічної кристалічної 

структури. Для повної десорбції водню потрібна температура 923 К. 

Дифрактограми матеріалів, отриманих внаслідок розкладу, дійсно збігаються з 

дифрактограмами відповідних вихідних інтерметалідів. 

Кристалічна структура обох гібридів досліджувалась при прикладених 

гідростатичних тисках з використанням комірки тиску з алмазними ковадлами. 

Було показано, що гексагональна структура зберігається принаймні до 38 ГПа в 

UNiSiH1.0 і до 6.5 ГПа в UPdSiH1.0. Для UNiSiH було визначено значення 

коефіцієнта стискуваності об’ємного B0 = 257 ГПа, котрий суттєво перевищує 

значення 100 ГПа..150ГПа, які зазвичай спостерігаються для інтерметалідів 

урану. 
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Магнітні властивості 

UPdSi 

Наводнення має значний вплив на магнітні властивості UPdSi . Воно 

призводить до підвищення температури впорядкування, що визначається 

положенням максимуму кривої M /H(T), з TN = 31 К у UPdSi до 46 К (Рисунок 

3.4. (a) і (b)). 

  

Рисунок 3.4. Порівняння кривих 

магнітної сприйнятливості UPdSiHx (a) 

і UPdSi (b). Ступінчасте збільшення 

ΔM обумовлено домішковою фазою. 

Рисунок 3.5. Вплив наводнення на 

залежність намагніченості UPdSiHx від 

поля. Суцільні лінії слугують для 

наочності за винятком однієї, що 

показує залежність M (H) при T = 5 К у 

гідриді. 

Є підстави вважати, що решта аномалій температурної залежності магнітної 

сприйнятливості, а саме підйом у низькотемпературній області та ступінчасте 

збільшення за температури близько 90 К, обумовлюються наявністю UPdSi та 

іншої домішкової фази відповідно. Дійсно, низькотемпературна особливість, яка 

особливо виражена для µ0H < 0.5 Тл, відповідає температурі T1 магнітного 
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фазового переходу вихідної сполуки [18, 21]. Щодо причин різкого росту за 

температури близько 90 К немає однозначної відповіді. З Рисунку 3.4. (a) 

випливає, що цей магнітний фазовий перехід зберігається до µ0H = 0.5 Тл 

пояснити значення M /H(T) UPdSiHx за температур нижче 90 К, які все ще 

занадто низькі для феромагнетика, хоча сам перехід більше схожий на 

феромагнітне впорядкування, аніж на антиферомагнітне. Збільшення 

намагніченості під час цього переходу становить ΔM ≈ 0.01µB /ф.о. (Рисунок 

3.4. (a)) і досить добре відповідає залишковій намагніченості при 5 К (Рисунок 

3.5 (a) і 4(b)). 

Усі ці міркування говорять на 

користь висновку про те, що UPdSiHx 

зазнає магнітного фазового переходу 

при Tord  = 46 К, який має 

антиферомагнітний характер. Зі 

збільшенням магнітного поля цей 

перехід зcувається в бік низьких 

температур, сягаючи 41  К при µ0H = 

3 Тл. Він зберігається принаймні до 

µ0H = 6 Тл – найвищого поля, 

прикладеного під час вимірювань 

сприйнятливості. Апроксимація 

температурної залежності, виміряної 

при 6 Тл, законом Кюрі -Вайса 

(Рисунок 3.6. (a)) дає µефф = 3.1µB/ф.о. і 

P = -10 К.  

Його стороннє походження 

випливає з того, що така сама аномалія 

спостерігається в первинній сполуці UPdSi (Рисунок 3.4. (b)) і навіть зберігається 

після розкладу: магнітна сприйнятливість сполуки, отриманої в результаті 

 

Рисунок 3.6. Обернена 

сприйнятливість систем UPdSi-H (a) і 

UNiSi-H (b). Суцільними лініями 

показано результати апроксимації за 

законом Кюрі-Вaйса. 
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розкладу UPdSiHx, характеризується таким самим різким зростанням. Таким 

чином, аномалія при 90 К має обумовлюватися впливом вторинної фази, яка 

наявна вже у вихідній сполуці UPdSi. Це може бути, наприклад, UPd2Si2 з 

відхиленнями від стехіометрії. У сполуці UPd2Si2 має місце антиферомагнітне 

впорядкування за температури TN  = 136 К [30, 31], але, оскільки в цьому разі вона 

утворюється як побічний продукт синтезу UPdSi, кінцева побічна фаза не 

повинна мати точну стехіометрію 1:2:2. Тому отримана в результаті сполука 

може не мати повністю скомпенсованих спінів.  

Значення ефективного моменту 

є типовим для вищого ступеня 

локалізації 5f-станів (у припущенні, 

що атоми Pd не мають магнітного 

моменту). S-подібна крива 

намагніченості вказує на те, що 

UPdSiHx зазнає метамагнітного 

переходу при µ0Hc = 6.3 Тл і T = 5 К 

(Рисунок 3.5. (a)). Критичне поле Hc 

зменшується зі зростанням 

температури й досягає значення 4 Тл 

при T = 37 К. За вищих температур 

метамагнітний перехід зникає. 

Оскільки цей перехід зберігається 

принаймні до 37 К, він має бути пов’язаним із фазою UPdSiHx, а не UPdSi, тому 

що найвища оцінка TN для вихідної сполуки UPdSi становить лише 33 К,  

відповідно до результатів, наведених у роботі [21], або 31 К відповідно до 

результатів даного дослідження (Рисунок 3.4. (b)). Цей висновок 

підтверджується порівнянням поведінки намагніченості сполук UPdSi і UPdSiHx 

(Рисунок 3.5. (a) та (b)), які характеризуються різними значеннями критичного 

поля: µ0Hc = 4.2 Тл для вихідної сполуки і 6.2 Тл для гідриду. Як показано на Рис. 

 

Рисунок 3.7.  Відновлення початкових 

магнітних властивостей після повного 

розкладу гідридів UPdSi. Лінії 

наведено для наочності. 
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3.7., розклад сполуки UPdSiHx призводить до відновлення початкових магнітних 

властивостей. 

UNiSi 

Гідрогенізація більшою мірою впливає на магнітні властивості UNiSi 

порівняно з UPdSi [32]. Як видно з Рисунка 3.8. (a), UNiSiHx зазнає трьох 

магнітних фазових переходів за температур приблизно T1=95 К, T2=84 К і 

T3=61 К, тоді як вихідна сполука UNiSi, як ми виявили (що узгоджується з 

результатами робіт [18] і [20]), має такі температури магнітного впорядкування: 

TN = 85 К, T1 = 20 К та T2 = 10.5 К (Рисунок 3.8 (b)). Фазові переходи в гідриді 

при T1 і T2 можна чітко розрізнити лише в дуже слабких полях (Рисунок 3.8 (a)). 

Коли поле перевищує µ0H = 0.5 Тл, вони так розширюються, що на їх наявність 

вказують лише дві сходинки на кривій M/H(T). За вищих полів навіть похідна 

dM/dT має один широкий пік замість двох. У разі збільшення магнітного поля до 

 

Рисунок 3.8.  a) Температурна залежність намагніченості гідридів UNiSi. На 

верхньому графіку детально показано область переходів у низьких полях. 

Маркери вказують на положення критичних температур T1, T2 і T3. згаданих у 

тексті. (b) Криві M/H(T) для UNiSi, виміряні в різних магнітних полях. На 

врізці детально показано область антиферомагнітного фазового переходу в 

UNiSi. 
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µ0H = 2 Тл в UNiSiHx можна спостерігати лише переходи при T2 і T3: значення T2 

залишається приблизно таким, як при 0.5 Тл, у той час як T3 зменшується до 60 К. 

У полі µ0H = 5 Тл T2 сягає 90 К, а T3 = 56 К. 

Вимірювання намагніченості проводили з метою визначення типу 

впорядкування в характеристичних температурних діапазонах. Як видно з 

Рисунка 3.1., намагніченість UNiSiHx має відмінне від нуля значення при H=0 

(T = 5 К) і зростає майже лінійно з підвищенням магнітного поля. За вищих 

температур характер кривих намагніченості подібний до показаного на Рис. 

3.10., лише залишкова намагніченість зменшується зі зростанням T і зберігається 

принаймні до 92 К. 

Аналіз кривих намагнічення за допомогою графіків Арротта M 2 = f(H/M), 

які стають прямими лініями, що 

проходять через початок координат 

при T = TC, вказують на те, що для 

UNiSiHx критична температура 

дорівнює TC = 98 К. Також із 

залежностей M(H) було встановлено, 

що, хоча сполука UNiSiH1.0 і має 

спонтанне намагнічування, вона 

демонструє метамагнітний перехід в 

µ0Hc = 11.8 T (при T = 4.2 K). Тому 

можна зробити припущення, що 

основний стан у гідриду UNiSiHx є 

антиферомагнітним із 

нескомпенсованими моментами, а не 

феромагнітним. В межах цієї фази 

µ0Hc досягає максимального значення 17 Tл при T = 30 K (Рисунок 3.9.) і 

зменшується до 9 Tл при 50 K. Повністю метамагнітний перехід зникає при Tc2 = 

60 K. Вище цієї критичної температури спонтанне намагнічування все ще 

 

Рисунок 3.9. Температурна залежність 

спонтанного магнітного моменту, 

отриманого для порошку з довільною 

орієнтацією (суцільні символи) і 

критичного метамагнітного поля µ0Hc 

(порожні символи) сполуки UNiSiH1.0. 
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зростає, хоча в полях до 46 T не відбувається жодного метамагнітного переходу. 

Тому дві наступні фази можна віднести до феромагнітних. 

Таким чином, на підставі результатів магнітних вимірювань можна 

припустити, що сполука UNiSiHx є феримагнетиком (нескомпенсованим 

антиферомагнетиком) із TC = 98 К, а також двома фазовими переходами при 

T1 = 84 К і T2 = 61 К. Внаслідок розширення переходів при TC і T1 їх неможливо 

розрізнити при вищих полях.  

На відміну від UPdSiHx, парамагнітну сприйнятливість UNiSiHx 

неможливо звести до закону Кюрі-Вайса. Застосування модифікованого закону 

Кюрі-Вайса (Рисунок 3.6 (b)) із температурно незалежним членом χ0 дає такі 

параметри: µефф =2.3 µB /ф.о., P = 53 К і χ0 = 1·10-8 м3/моль. Значення 

ефективного моменту гідриду є вищим порівняно з вихідною сполукою UNiSi 

(µефф =1.9 µB/ф.о., P=-18 К і χ0= 1.4 · 10-8 м3/моль). Збільшення ефективного 

моменту внаслідок наводнення може пояснюватися збільшенням ступеня 

локалізації 5f-станів урану. Вище й додатне значення парамагнітної температури 

 

 

Рисунок 3.10.  Зміни залежності M від 

H у UNiSi через наводнення. Лінії 

наведено для наочності. 

Рисунок 3.11.  Температурна 

залежність магнітної 

сприйнятливості вихідної сполуки 

UNiSi і сполуки UNiSi, отриманої 

шляхом повної десорбції водню. 

Лінії наведено для наочності. 
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Кюрі гідриду вказує на сильніші феромагнітні обмінні взаємодії. Подібно до 

випадку UPdSi, наводнення UNiSi є оборотним процесом: гідрид UNiSiHx було 

розкладено нагріванням до температур вище T = 923 К, після чого було 

досліджено магнітні властивості отриманого матеріалу. 

На Рис. 3.11. порівняно криві M/H(T) вихідної сполуки UNiSi та продукту 

розкладу. Видно, що ці криві близькі за формою і величиною, особливо це 

стосується критичних температур. Незначна розбіжність в абсолютних 

значеннях і формі кривих може обумовлюватися дуже дрібнозернистою 

структурою зразків після розкладу, що утворюється через розтріскування в 

процесі наводнення. Це також може пояснювати більш плавний характер 

залежностей M/H(T) продукту розкладу. 

Хоча для сполук UPdSiHx і UNiSiHx наразі немає нейтронодифракційних 

даних, певну інформацію про їхню магнітну структуру можна отримати на 

основі геометричних характеристик елементарної комірки. З Рис. 3.3. (c) 

випливає, що в кожного атома U є сусідні атоми урану, які розташовані або в 

базальній площині, або вздовж осі c. У першому випадку dU-U дорівнює 

параметру a елементарної комірки, а в другому – c/2. Дані Таблиці 3.3. вказують 

на те, що для обох сполук a > c/2. Згідно з емпіричним правилом, магнітні 

моменти атомів урану здебільшого орієнтуються перпендикулярно 

найкоротшому зв’язку U–U, тобто в напрямку (001) для досліджуваних 

матеріалів. Таким чином, можна очікувати, що напрямок легкого намагнічування 

в UPdSiHx і UNiSiHx лежатиме в базальній площині. 

Вплив високого тиску та магнітних полів  

Для визначення деталей магнітного стану зазначених гідридів і визначення 

того, в якій мірі пов’язане з гідрогенізацією об’ємне розширення впливає на їхні 

магнітні властивості, були виконані вимірювання намагнічування в сильних 

магнітних полях і дослідження намагнічування і структури при прикладених 

високих тисках [33, 34]. Як зазначено вище, кристалічна структура гідридів 

залишається незмінною у всьому діапазоні прикладених тисків.  
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Вимірювання намагнічування виявили чутливість гідридів до тиску в 

області до 1.2 ГПа. Аномалії залежностей M(T), які відносять на рахунок 

магнітних критичних точок, трохи розмиваються під впливом прикладеного 

тиску, але вони також демонструють систематичні зміни.  

Температура Неєля сполуки UPdSiH1.0 зростає від 48.5 до 52 K, коли тиск 

доходить до 1.2 ГПа, в той час як намагнічування в метамагнітному стані 

зменшується (Рисунок 3.12.). 

 

Температура магнітного впорядкування UNiSiH1.0 помітно зменшується 

(Рисунок 3.13., нижній графік). З іншого боку, Tc1 збільшується, а найнижча 

критична температура Tc2 залишається незмінною (Рисунок 3.13., середній і 

верхній графіки). 

  

Рисунок 3.12. Залежність від тиску 

температури магнітного впорядкування TN 

(верхній графік) і критичного 

метамагнітного поля µ0Hc і намагнічування 

в порошку UPdSiH1.0, закріпленого з 

довільною орієнтацією, в полі 9 T M9T 

(нижній графік). 

Рисунок 3.13. Залежності від 

тиску температур магнітних 

фазових переходів у UNiSiH1.0. 

Залежність температури 

магнітного впорядкування 

показана на нижньому графіку. 
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Як уже згадувалось, значна частина серед сполук типу UTGe має  

орторомбічну структуру типу TiNiSi. У таких сполуках може бути «м’який» 

напрямок орторомбічної ґратки a, що відповідає основній координації U–U у 

вигляді зигзагоподібних ланцюжків U–U, витягнутих уздовж осі a. Справді, у 

сполуках UNiGe [5], UCoGe [35] або UIrGe [36] магнітні моменти атомів U не 

можуть орієнтуватися вздовж напрямку a навіть під дією сильних магнітних 

полів, подібно до ситуації з сімейством з типом структури ZrNiAl, де моменти 

неможливо відхилити від осі c.  

Гідрогенізація такої сполуки призводить до утворення більш симетричної 

гексагональної структури (типу ZrBeSi), у якій ланцюжки з атомів U витягуються 

й вирівнюються вздовж одного напрямку, який стає тепер напрямком 

гексагональної осі c [37]. Відповідно до традиційних умовних позначень, ми 

називаємо їх β-гідридами. Окрім них, у кількох випадках можна приготувати α-

гідриди з набагато нижчою концентрацією H, які зберігають структуру ґратки 

вихідної сполуки з лише незначним її розширенням. 

Цікаво було б перевірити, чи 

анізотропія зв’язку, подібна до тієї, що 

має місце в структурах типу ZrNiAl, 

спостерігається також і в структурах 

типу TiNiSi та похідних гідридах. 

Структурні відношення між згаданими 

вище трьома типами структури (типу 

ZrNiAl, TiNiSi та ZrBeSi) показано на 

Рисунку 3.14. Найцікавішим випадком 

є нетиповий напівпровідник UCoGe, 

що являє собою слабкий 

феромагнетик, що під тиском швидко втрачає феромагнітні властивості [38], а 

також його α-гідрид, який відрізняється трохи більшим об’ємом елементарної 

комірки [39]. 

 

Рисунок 3.14. Приблизна схема 

відповідності окремих 

кристалографічних напрямків у трьох 

типах структури, що обговорюються в 

тексті. 
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Результати дослідження впливу високих тисків на UCoGe, проведеного 

подібно до експерименту на UNiAlD2.1, підсумовано на Рисунку 3.15. і в Таблиці 

3.2. Напрямок a характеризується приблизно на порядок величини більшою 

стисливістю, ніж напрямки b і c. Відношення відповідних коефіцієнтів лінійної 

стисливості дуже подібне до того, що має місце в сполуках UTX зі структурою 

типу ZrNiAl. Відмінність полягає в кратності «м’якого» напрямку. Якщо 

структура ZrNiAl має два «м’які» напрямки й один «жорсткий», то структура 

типу TiNiSi – один «м’який» і два «жорсткі». Оскільки значення стисливості для 

відповідних «м’яких» і «жорстких» напрямків цілком подібні, об’ємний модуль 

структури TiNiSi повинен бути значно більшим. Значення модуля стиску UCoGe 

(B0 = 309 ГПа) [13] справді виявилося найбільшим із тих, про які повідомлялося 

для сімейства UTX, проте це узгоджується з результатами, отриманими для 

сполук UTSi-H, що утворюють структуру, подібну до TiNiSi (B0 = 257 ГПа для 

UPdSiH1,0) [40]. 

 
 

Рисунок 3.15. Залежність від тиску 

відносної зміни параметрів ґратки a, b, 

c та об’єму V для UCoGe 

Рисунок 3.16. Відносні зміни 

параметрів ґратки  a, b, c та об’єму V 

для UCoGe залежно від концентрації 

водню H. Параметри ґратки 

гексагональних гідридів UCoGe були 

перераховані для орторомбічного 

представлення. 
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Як показано вище, насичення 

воднем є зручним засобом модифікації 

кристалічної ґратки. Воно діє, головним 

чином, як ефективний від’ємний тиск, 

що призводить до об’ємного 

розширення кристалічної ґратки. Проте 

детальний розгляд показує, що це 

розширення є анізотропним (Рисунок 

3.16.), причому анізотропія може 

відрізнятися від тієї, що має місце в разі 

гідростатичного стиснення. Доцільно 

було б виконати порівняння з випадком 

UCoGe. Відмінності ґратки між 

сполукою UCoGe та її β-гідридами 

виявляють такий самий тип анізотропії, 

що і в разі гіпотетичного від’ємного 

тиску. У міру того як β-гідрид сполуки 

UCoGe стає гексагональним, а 

ланцюжки з атомів U вздовж осі a 

витягуються й утворюють пряму лінію, 

відповідно вздовж осі a (у позначенні 

для орторомбічної ґратки, тобто осі c у 

позначенні для гексагональної ґратки) 

має місце значне розширення, а вздовж 

осей b і c – стиснення. Такі сполуки 

виявляють сильніший феромагнетизм, 

ніж чиста UCoGe [39]. Однак α-гідрид, 

дані для якого показано на врізці 

Рисунку 3.16., поводиться цілком 

інакше. У разі концентрацій H близько 

 

Рисунок 3.17. Температурна 

залежність відносного розширення 

вздовж осей a, b і c для різних типів 

структури. Відносні зміни об’єму 

показано червоними лініями. 

Співвідношення між параметрами 

ґратки структур типів TiNiSi і ZrBeSi 

відображено відповідними кольорами. 

Для UNiAlD2.1 великими кружками 

показано результати експерименту з 

нейтронної дифракції. 
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0.1 ат. H/ф.о. найбільше розширення спостерігається вздовж осі c, тоді як вздовж 

b розмір зменшується, а вздовж a – лишається без змін. Це суттєво відрізняється 

від впливу від’ємного тиску, тож не дивно, що слабкий феромагнетизм зникає, 

незважаючи на об’ємне розширення (0.25%), подібно до впливу додатного тиску 

[39]. Значення dU–U залишаються майже постійними, близько 3.48 Å. 

Витягування ланцюжків U супроводжується збільшенням відстані між 

ланцюжками U–U до 3.97 Å, тоді як у β-гідриді відстань між ланцюжками U–U 

збільшується до 4.10 Å, а об’ємне розширення сягає 10.7%. 

Для UNiGe не вдалося приготувати жодного α-гідриду, що подібно до 

ситуації з UNiAl. Три зразки β-гідридів UNiGe з різним вмістом H (0.3. 1.0 і 

1.2 ат. H/ф.о.) приготували за допомогою різних тисків H2. У разі найвищої 

концентрації H сполука стає феромагнітною з TC, що наближається до 100 К [41]. 

Аналіз рентгенівських дифрактограм показує, що всі сполуки кристалізуються у 

вигляді гексагональної структури типу ZrBeSi. Спроба отримати α-гідрид 

призвела до утворення суміші двох фаз (нерозширених  орторомбічної та 

гексагональної). Утворення β-гідридів з UNiGe супроводжується сильно 

анізотропною зміною ґратки, як, наприклад, у UNiGeH1.0 (Δa/a = 10.1%, Δb/b = 

3.1%, Δc/c = 1.2%) з об’ємним розширенням 5.8% у представленні орторомбічної 

елементарної комірки. Без сумнівів, відносне розширення/стиснення ґратки 

вздовж напрямків a і b має такий самий характер, що спостерігався для UCoGe  

 або, наприклад, для гідридів LaNiSn (Δa/a = 12.9%, Δb/b = 5.1%, Δc/c = 0.7%) з 

розширенням об’єму на приблизно 7.9% [42]. 

Єдина відмінність у цій тенденції спостерігається вздовж напрямку c. У 

гідридах UNiGe обидва параметри ґратки, b і c, є меншими порівняно зі 

значеннями для вихідної сполуки. Як наслідок, збільшується відстань між 

атомами U, наприклад з 3.56 до 3.86 Å у UNiGeH1.0. Вона все одно менша, ніж 

відстань між ланцюжками 4.10 Å. Для цієї сполуки, а також для кількох інших 

сполук типу TiNiSi (без водню) було проведене рентгенодифракційне 
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дослідження теплового розширення й порівняли його результати з даними для 

сімейства зі структурою ZrNiAl. Результати наведено в наступному розділі. 

Теплове розширення сполук UTX. Аномальний випадок URuGa 

Теплове розширення всіх досліджених сполук, що кристалізуються у 

вигляді структур різного типу, є сильно анізотропним. Це відображає як 

анізотропію, що спостерігається при підвищеній температурі, яку можна 

вважати ефектом ґратки, так і анізотропію, пов’язану з магнітним 

упорядкуванням, що спостерігається за температур, близьких до відповідних 

температур упорядкування й нижчих. Вплив ґратки можна параметризувати за 

допомогою коефіцієнта лінійного теплового розширення α, отриманого з 

лінійної високотемпературної частини за допомогою виразу d(ΔL/L)/dT. N 

коефіцієнтів αi пов’язані з коефіцієнтами стисливості ki співвідношенням 

αi = kiΓθCV/V, де CV – теплоємність при сталому об’ємі, V – молярний об’єм і Γθ – 

параметр Грюнайзена, який сам по собі є сильно анізотропним [6].  

Таблиця 3.4. Зведені дані щодо параметрів теплового розширення 

при T = 300 К. 

Сполука a (300 K)  

(10-6 K-1) 

b (300 K)  

(10-6 K-1) 

c  (300 K)  

(10-6 K-1) 

V (300 K) 

(10-6 K-1) 

UCoAl# 17 – 6 40 

UPtAl 14.2  4.5 32.9 

UNiGa 14.4  5.2 34.0 

UCoGa 15.5  5.3 36.3 

UNiAla 15.5 – 5.5 36.5 

URuGa 10.7  11.0 32.4 

UNiAlD2.1 0.9 – 46 48 

UIrGe 8.6 6.5 4.1 19.2 

UNiGe 21 2 17 40 

UNiGeH1.0 6.8 – 24 37.6 

# [6].     

Низькотемпературні ефекти можна пов’язати зі спонтанною 

магнітострикцією, яка часто спостерігається в зонних магнітах і є помітним 

ефектом [43]. Збільшення об’єму через утворення магнітних моментів по суті 
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пов’язано з незначним збільшенням кінетичної енергії електронів через 

розщеплення підзон. Анізотропія ґраток (і відповідна анізотропія поверхонь 

Фермі) сполук UTX показує, що навіть такий ефект може бути сильно 

анізотропним, зі змінними проявами реакції ґратки на магнетизм. Взаємне 

анулювання може призвести до більш помірного об’ємного ефекту. 

Коли мова йде про сполуки зі структурою типу ZrNiAl, магнітострикція 

зазвичай призводить до розширення в напрямку c і стиснення в напрямку a. Це 

досить загальна закономірність, що спостерігається у феромагнетиках (UPtAl 

[44]) і антиферомагнетиках (UNiAl [45] або UNiGa [46]). Проте в дейтериді 

UNiAl величина магнітострикції в кілька разів більша, сягаючи порядку 10−3. У 

разі URuGa спостерігалася явно протилежна тенденція, коли за температури 

нижче T = 120 К розвивалася виражена аномалія і лінійне розширення 

перевищувало 1·10−3 [7]. Однак для цієї сполуки не ясно, чи пов’язані ці аномалії 

з магнетизмом. URuGa є системою зі спіновими флуктуаціями з 

характеристичною температурою близько 80 К, нижче якої магнітна 

сприйнятливість стає сталою [7, 47]. З іншого боку, структурні властивості 

URuGa виглядають аномальними на фоні інших сполук на основі U типу ZrNiAl. 

Аномально великий параметр ґратки a = 7.115(3) Å і малий c = 3.836(2) Å 

призводять до того, що значення dU–U в базальній площині, що дорівнює 3.73 Å, 

лише трохи менше за відстань 3.836(2) Å вздовж осі c [47]. З урахуванням 

аномалій температурної залежності a(T), c(T) параметрів ґратки a та c можна 

отримати оцінку за низьких температур: dU–U = 3.72 Å для a і 3.82 Å для c, тобто 

ці значення стають ще ближчими одне до одного. Таким чином, цю сполуку 

можна розглядати як проміжну між UNiAlD2.1 і рештою сполук на основі U з цим 

типом структури. Було вирішено перевірити поведінку URuGa за високого 

гідростатичного тиску. Різниця між коефіцієнтами лінійної стисливості 

практично несуттєва, хоча ka = 1.55 10−3 ГПа−1 все ж дещо перевищує 

kc = 1.19·10−3 ГПа−1. Тоді лінійне теплове розширення, як і слід очікувати, є 

майже ізотропним і в обох напрямках становить приблизно 11·10−6 К−1 [7]. 
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Температурну залежність відносних змін параметрів ґратки й об’єму 

дейтериду UNiAl показано на Рисунку 3.17. Тип магнітострикції відповідає 

вихідній сполуці [48]: розширення в напрямку c і стиснення в напрямку a нижче 

точки фазового переходу, що спостерігається близько 100 К. Теплове 

розширення за кімнатної температури є вкрай анізотропним: розширення в 

напрямку осі c приблизно в 50 разів більше, ніж вздовж осі a. Тип анізотропії 

відповідає анізотропії стисливості, з «м’яким» напрямком c. Зміна напрямку 

найбільшого розширення порівняно з іншими сполуками U зі структурою типу 

ZrNiAl може, знову ж таки, пояснюватися зміною координації U–U. 

За аналогією зі сполуками типу TiNiSi, це відкриває цікаві можливості. 

Гексагональна базальна площина структури типу ZrNiAl є, певною мірою, 

еквівалентною площині a–c структури типу TiNiSi [49]. Але найменші відстані 

U–U мають місце між атомами в ланцюжках, що простягаються вздовж осі a, і, 

дійсно, саме в напрямку a спостерігалося найбільше теплове розширення 

(Таблиця 3.4.). Він відповідає напрямку найбільшої стисливості (що 

спостерігалося для UCoGe), який також є напрямком важкого намагнічування 

для UNiGe [5], а також UCoGe [35]. Вісь b, що характеризується найменшим 

розширенням, відповідає напрямку найменшої стисливості в UCoGe. 

Хоча стандартна рентгенівська дифракція не придатна для виявлення 

ефектів із відносним розширенням на рівні 10−4, вона дає змогу виявити аномалії, 

пов’язані з магнітним упорядкуванням, що з’являються за температури 50 К, із 

хвильовим вектором q = (0, 0.359, 0.359) [50, 51]. Для осі b (що відіграє роль осі 

c, наприклад у UNiAl) має місце така сама тенденція, що й для осі c в UNiAl [40], 

що свідчить про помітне розширення в упорядкованому стані з досягненням 

величини близько Δb/b = 10−3. Для двох інших напрямків аномалії є слабшими. 

Ізоструктурна сполука UIrGe виявляє дещо іншу поведінку. «М’яким» 

напрямком знову є вісь a, однак поведінка в напрямку осі b суттєво відрізняється. 

Цікаво, що сполука UIrGe також є стійкою щодо високого тиску H2. Вдалося 

отримати лише α-гідрид (UIrGeH0.1) за максимального доступного тиску H2 
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140 бар, а жодних β-гідридів за таких умов не утворилося. Кристалічна структура 

залишалася орторомбічною з об’ємним розширенням 0.7%. Розширення ґратки є 

анізотропним: головним чином вздовж осі c приблизно на 0.43%, вздовж осі a – 

на 0.20%, а в напрямку b жодного розширення не спостерігалося. У сполуці 

UIrGeH1.1 має місце феромагнітне впорядкування за температури нижче 28 К, 

хоча вихідна сполука є антиферомагнітною за температури нижче 16–17 К. Цей 

магнітний фазовий перехід у UIrGe також проявляється в незначній аномалії в 

напрямку c поблизу цієї температури. Для гідриду UNiGe напрямок c є 

«м’якшим», що узгоджується з ситуацією для чистої сполуки UNiGe, оскільки 

параметр ґратки chex відповідає aorth.  



205  

UTGe та їх гідриди 

Гідрогенізація сполук UTSi, які утворюють кристалічну структуру типу 

TiNiSi, була успішно виконана в кількох випадках (UCoSi-H, UPdSi-H, UNiSi-H 

[37, 52]), як уже згадано в цьому розділі, хоча гідрогенізацію інших сполук UTSi 

виконати на вдалось. Метою заміни атомів Si більшими атомами Ge було 

збільшення міжвузлового простору, тобто сприятливіших умов для 

гідрогенізації. Це дає можливість дослідити, чи дійсно границя магнетизму 

актинідів, яка добре описується у групі UTGe [53], подібним чином послідовно 

зміщується і в їх гідридах [54, 55].  

Далі представлені дослідження впливу водню на властивості 

парамагнетику із спіновими флуктуаціями UFeGe [56], слабкому феромагнетику 

та надпровіднику UCoGe (TC = 3 K, Tsc = 0.6 K) [57] та звичайному феромагнетику 

URhGe (TC = 9 K), про надпровідність якого (Tsc = 0.25 K) теж повідомлялось [58]. 

UCoGe і URhGe мають орторомбічну кристалічну ґратку типу TiNiSi, просторова 

група Pnma [24, 59].  

Слід зазначити, сполука UFeGe за звичайних умов має моноклинну ґратку 

(низькотемпературна (LT) фаза) із просторовою групою P21/m [56] на відміну від, 

наприклад, нетипового феромагнітного надпровідника UCoGe із кристалічною 

структурою типу TiNiSi,. Ця моноклинна деформація зникає під час 

структурного фазового переходу над вище 500 K до орторомбічної структури 

типу TiNiSi (високотемпературна (HT) фаза) [24]. Через досить сильну 

гібридизацію 5f–3d (dU2–Fe2 = 3.360 Å) очікувалось, що сполука UFeGe буде 

немагнітною, проте вимірювання електричного питомого опору дали підстави 

для припущення щодо магнітного впорядкування нижче 80 K, пов’язаного з 

широким максимумом поблизу цієї температури [24]. Також було виявлено 

максимум в постійній магнітній сприйнятливості, який було інтерпретовано як 

наслідок спінових флуктуацій; χ досягає тільки близько 3·10−8 м3/моль [56].  
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Синтез гідридів та кристалічна структура 

Хоча для наводнення силіцидів UTSi необхідно було використовувати 

тиски H2 на рівні 100 бар, для UCoGe поглинання H спостерігалось при набагато 

нижчому тиску 5 бар із кінцевим вмістом водню 1.7 ат. H/ф.о. Як уже 

згадувалось, у силіцидах UTSi кристалічна ґратка переходить з орторомбічної 

(типу TiNiSi) в гексагональну (типу ZrBeSi) з приблизно 10 % розширенням 

об’єму (дані з кристалічної структури наведено в Таблиці 3.5.). Надалі цей гідрид 

буде згадуватись як -гідрид. Також був отриманий -гідрид (при pH2 = 2 бар) із 

концентрацією H на рівні 0.1 H/ф.о. Нижчого значення тиску водню (1 бар) 

виявилось недостатньо для досягнення хоча б трохи примітного поглинання 

водню. Тип кристалічної структури в -гідриді залишається таким же, як і у 

вихідної сполуки, а кристалічна ґратка розширюється приблизно на 0.25 %. 

 

Таблиця 3.5. Параметри ґратки і об’єм елементарної комірки UTGe і її гідриду. 

Зверніть увагу на відмінність в позначеннях для двох структур: для UCoGe і 

UFeGe a відповідає chex і c відповідає ahex відповідно. (скорочення орт. = 

орторомбічна, гекс. = гексагональна, монокл. = моноклинна). 

 

Сполука Тип 

структури 

a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) V/V 

(%) 

dU-U 

(Å) 

UCoGe орт. 6.847(2) 4.207(1) 7.228(2) 52.06 - 3.48 

UCoGeH0.1 орт. 6.852(1) 4.198(1) 7.259(1) 52.19 0.25 3.48 

UCoGeH1.7 гекс. 4.093(2) - 7.934(4) 57.54 10.5 3.97 

UFeGe монокл. 

( = 93.7) 

6.977(1) 4.305(1) 6.983(1) 52.33 - 3.45 

UFeGex>1.7 гекс. 4.176(1) - 7.337(2) 55.41 5.5 3.67 

URhGe орт. 6.876(2) 4.333(1) 7.507(2) 55.91 - 3.49 

URhGeHx<0.1 орт. 6.898(2) 4.318(1) 7.583(3) 56.47 1.0 3.51 

 

Уточнення кристалічної структури вихідної сполуки UFeGe вказує на 

моноклинну кристалічну структуру зі сталими ґратки при кімнатній температурі 
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a = 6.977(1) Å, b = 4.305(1) Å, c = 6.983(1) Å, β = 93.7° (просторова група P21/m). 

Атомні позиції і координати наведені в Таблиці 3.60.  

Таблиця 3.6. Атомні координати UFeGe 

Атом Позиція x y z 

U1 2e 0.0190(1) 0.25 0.7212(1) 

U2 2e 0.5107(1) 0.25 0.8076(1) 

Fe1 2e 0.3323(3) 0.25 0.4367(3) 

Fe2 2e 0.7486(3) 0.25 0.0619(3) 

Ge1 2e 0.2076(2) 0.25 0.1215(2) 

Ge2 2e 0.7197(2) 0.25 0.3994(2) 
 

Альфа-гідрид сполуки UFeGe з вмістом H на рівні 0.3 H/ф.о. був успішно 

синтезований при тиску pH2 = 2 бар і нагріванні до 723 K (щоб уникнути 

перетворення структури під час процесу гідрогенізації). Моноклинна симетрія 

підвищилась до орторомбічної (типу TiNiSi), а розширення об’єму досягло 

0.4 %, що безумовно стало наслідком поглинання водню. Розширена 

орторомбічна структура є стійкою при кімнатній температурі. Орторомбічна 

ґратка вихідної сполуки (без водню) UFeGeHT розширюється приблизно на 1.2 % 

порівняно із моноклинною фазою, а це означає, що в цьому випадку вплив 

температури сильніший за поглинання водню (0.4%). 

У випадку UFeGe було здійснено кілька спроб отримати -гідрид. 

Спочатку був прикладений тиск H2 96 бар, який призвів до перетворення 80 % 

моноклинної фази в гексагональну (типу ZrBeSi), а оцінка вмісту водню дала 1.7 

H атомів/ф.о. Під час процесу гідрогенізації при тиску pH2 = 96 бар 80 % 

моноклинної фази перейшли в гексагональну фазу (типу ZrBeSi), а 20 % 

залишились як високотемпературна фаза UFeGe (UFeGeHT). Тому в другій спробі 

був використаний більший тиск (150 бар), який спричинив повне перетворення в 

гексагональну структуру. Вміст H був у межах від 1.7 до 1.8 H/ф.о. На Рис. 3.18. 

для порівняння показані дифрактограми чистої сполуки UFeGe і її гідридів. 

Об’єм такого -гідриду сполуки UFeGe розширюється приблизно на 5.5 %, 

порівняно із вихідним інтерметалідом. 
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Після попереднього 

дослідження залишилось питання, чи 

20 % орторомбічної фази в гідриді 

були UFeGeHT, стабілізованою 

якимось чином при кімнатній 

температурі, чи це був α-гідрид 

сполуки UFeGe. Ретельніший аналіз 

даних про структуру двофазного 

гідриду показав, що дві сталі ґратки (a, 

b) зменшились приблизно на 2.8–

3.1 %, а в напрямку c спостерігається 

значне розширення приблизно на 

7.2 %. Про такий же вплив на сталі 

ґратки повідомлялось для гідриду, 

синтезованому при тиску pH2 = 2 бар 

(UFeGeH0.3) (Таблиця 3.7.). 

Розширення елементарної комірки 

досягало 1.3 %, що, імовірно, є 

верхньою межею для α-гідриду. Вміст 

водню в двох фазах було оцінено, 

відповідно, на рівні 0.3 H/ф.о. (орт.) і 

2.0 H/ф.о. (гекс.). 

Для порівняння UFeGe зі 

спорідненим силіцидом UFeSi (ґратка 

типу TiNiSi) слід згадати, що високий 

тиск водню 140 бар був також 

прикладений і до UFeSi. І результатом 

наводнення UFeSi також є двофазний 

гідрид. В цьому випадку 70 % 

орторомбічної фази перетворились в гексагональну фазу (типу ZrBeSi) з 

 

Рисунок 3.18. Уточнення структури 

UFeGe та її гідридів за методикою 

Рітвельда із експериментальним 

(хрестики) та розрахованими (лінії) 

дифрактограмами відмітками піків 

(вертикальні маркери), індексами 

індекси Міллера та профілями різниці 

(лінії знизу). На вставках показані 

відповідні елементарні комірки. 
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супутнім розширенням об’єму на рівні 13 %, а 30 % залишились в орторомбічній 

фазі без розширення об’єму. Тому було зроблено висновок, що неможливо 

виявити жодного α-гідриду. Імовірно, тиску водню 140 бар недостатньо для 

синтезу однофазного гідриду сполуки UFeSi. 

Таблиця 3.7. Деталі структурних змін у UFeGe, UFeSi під час утворення - та -

гідридів.  

Позначення: pH2 - тиск водню; a, b, c і V – сталі ґратки та об’єм елементарної 

комірки; ∆a/a, ∆b/b і ∆c/c – відносні зміни параметрів ґратки у орторомбічному 

(орт.) та гексагональному (гекс.) представленнях елементарної комірки (сталу 

ґратки c для UFeGe у орторомбічному представлення було розраховано як 

cорт. = cмонокл.*cos(3.7°)); ∆V/V - відносного розширення об’єму комірки; dU–U, 

dU-Fe, dU–Ge/Si – найкоротші відстані сполук UFeGe, UFeSi та їх гідридів. Слід 

пам’ятати про різницю в позначеннях структур двох типів: aорт. відповідає cгекс., 

bорт. відповідає aгекс., і cорт. відповідає √3·aгекс. 

 

 

 

UFeGe 

монокл. 

( = 93.7°) 

UFeGeH0.3 

TiNiSi (орт.) 

UFeGeH1.7–

1.8 

ZrBeSi 

(гекс.) 

UFeSi 

TiNiSi (орт.) 

UFeSiH0.3 

70% ZrBeSi 

(гекс.) 

pH2 (бар) – 2 156 – 140 

a (Å) 6.977(1) 6.781(2) 4.176(1) 6.996(1) 4.044(1) 

b (Å) 4.305(1) 4.182(1) – 4.061(1) – 

c (Å) 6.983(1) 7.412(2) 7.337(2) 6.857(1) 7.787(1) 

Об’єм на ф.о. 

(Å3) 

52.33 52.55 55.42 48.70 55.15 

(a/a)орт. (%) – –2.8 5.2 – 11.3 

(b/b) орт. (%) 

(c/c) орт.  (%) 

V/V (%) 

– 

– 

– 

−3.0 

6.3 

0.5 

−3.0 

3.8 

6.0 

– 

– 

– 

−0.4 

2.1 

13.0 

dU–U (Å ) 

dU–Fe (Å) 

3.45 

2.35# 

3.45 

2.95 

3.67 

3.00 

3.68 

3.00 

3.89 

3.00 

dU–Ge/Si  (Å) 2.97$ 2.91 3.00 2.90 3.00 
# Найкоротші відстані між відповідними атомами U2–Fe2. 

$ Найкоротші відстані між відповідними атомами U1–Ge2. 
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У випадку URhGe, незважаючи на прикладений найвищий досягнутий 

тиск 150 бар, було отримано тільки -фазу із заповненням менше 0.1 H/ф.о. 

Кристалічна ґратка залишається орторомбічною, але на дифрактограмі наявний 

виразний зсув піків через поглинання водню. Розширення ґратки становить 

близько 1 %. 

Магнітні властивості 

В UCoGe поведінка магнітних характеристик не є монотонною 

послідовною. На Рисунку 3.19. видно, що слабкий феромагнетизм, який 

спостерігається в початковому зразку UCoGe, повністю зникає в -гідриді. Його 

крива намагнічування при T = 2 K приблизно паралельна кривій намагнічування 

UCoGe, але проходить приблизно на 0.02 µB нижче і не залишає жодного місця 

для невеликого впорядкованого моменту. Також за відсутності -гідриду наявне 

низькотемпературне зростання на графіку залежності χ(T), пов’язане з появою 

феромагнетизму в UCoGe.  

Хоча абсолютні значення зміни намагнічування невеликі, вони є повністю 

відтворюваними і дійсно пов’язані з вмістом H. Зокрема, вилучення H зі 

структури після термодесорбції призводить до відновлення властивостей 

чистого UCoGe. Подавлення магнетизму в -гідриді внаслідок незначного, хоч і 

  

Рисунок 3.19. Температурна 

залежність магнітної сприйнятливості 

сполуки UCoGe і її гідридів, виміряної 

при µ0H = 1 T. 

Рисунок 3.20. Температурна 

залежність питомої теплоємності у 

вигляді залежності Cp/T від T для 

UCoGe та його -гідриду. 
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не нехтовно малого, розширення об’єму -гідриду та одночасно пригнічення 

магнетизму гідростатичним тиском, що, як припускають, зменшує об’єм 

елементарної комірки [38]. Ключ до пояснення того факту, що як стиснення, так 

і розширення об’єму призводять до пригнічення магнетизму, може міститись в 

Таблиці 3.5., в якій можна помітити, що в -гідриді ґратка розширюється строго 

анізотропно, але параметр ґратки b навіть трохи зменшується. Дослідження 

питомої теплоємності, виконані аж до 0.3 K, показали, що в -гідриді 

пригнічуються не тільки магнетизм, але і надпровідність (Tc ≈ 0.6 K в 

початковому зразку) (Рисунок 3.20.). Лінійна екстраполяція залежності Cp/T від 

T2 до T = 0 K (не показано) дає оцінку для коефіцієнта питомої теплоємності γ0 

на рівні 50 мДж/моль·K-2. 

Феромагнетизм знову з’являється в -гідриді UCoGeH1.7, хоча і з дуже 

малим спонтанним моментом 0.05 µB/ф.о. (Рисунок 3.21.). Температура Кюрі для 

UCoGeH1.7 є набагато вищою, досягаючи приблизно 50 K (Рисунок 3.19.). 

Відсутність насичення намагнічування нижче переходу дає підставу вважати, що 

в дійсності цей гідрид є негомогенним і містить фракцію речовини з TC набагато 

вищою за 50 K. Питання про те, чи пов’язано це з неповним заповненням позицій 

H, повинно вирішитись після синтезу 

гідриду з повним заповненням 2 H/ф.о. 

Материнська сполука UFeGe є 

немагнітною [56]. Це узгоджується із 

тим, що найкоротша відстань U–U в 

моноклинній структурі типу UFeGe 

становить 3.45 Å, тобто знаходиться на 

межі границі Хілла.  

Як згадувалось раніше, в 

сполуках урану відстань U–U (dU–U) є 

суттєвим параметром, від якого 

залежать магнітні властивості: якщо 

 

Рисунок 3.21. Криві 

намагнічування сполук UTGe і їх 

гідридів, виміряні при T = 2 K. 
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dU–U менша за границю Хілла (3.4–3.6 Å), то зона 5f стає ширшою, і відповідні 

сполуки часто є надпровідниками та мають немагнітний основний стан. Коли dU–

U перевищує границю Хілла, то 5f електрони виявлять тенденцію до локалізації. 

Основний стан в таких сполуках зазвичай не є надпровідним і часто є магнітним. 

Найкоротшу відстань U–U в моноклинній структурі типу UFeGe можна виразити 

як: 

 𝑑𝑈−𝑈 = √(𝑥U2 − 𝑥U1)2𝑎2 + (𝑧U2 − 𝑧U1)2𝑐2 − 2𝑎𝑐(𝑥U2 − 𝑥U1)(𝑧U2 − 𝑧U1)𝑠𝑖𝑛𝛽,

  (3.1) 

де xU1, zU1 і xU2, zU2 є координатами атомів U1 і U2 відповідно, a і c є сталими 

ґратки і β є кутом між осями a і c. Можна зауважити, що у рівняння (3.1) не 

входить стала ґратки b. Обчислена таким чином найкоротша відстань dU–U 

становить 3.45 Å. Найкоротші відстані U–Fe і U–Ge (<3.00 Å) можуть свідчити 

про важливу роль гібридизації уран-ліганд в делокалізації станів 5f. 

Для гексагонального гідриду повідомлялось про значне збільшення dU–U (= 

c/2) до 3.67 Å разом зі збільшенням відстаней U–Fe і U–Ge до 3.10 Å. Найкоротша 

відстань U–U, яка має місце у випадку орторомбічної структури, тобто для α-

гідриду UFeGe і чистої сполуки спорідненої UFeSi, може бути виражена 

формулою: 

 𝑑𝑈−𝑈 = √(0.5𝑎)2 + [(1.5 − 2𝑧U)𝑐]2, (3.2) 

де zU є координатою атому U, a і c - сталі ґратки. З точки зору взаємного 

розташування атоми U утворюють зигзагоподібні ланцюжки вздовж напрямку 

aorth, і відстань між атомами U в ланцюжку є найкоротшою. Як видно з Таблиці 

3.70., dU–U для UFeGeH0.3 є незмінною, а зменшення сталої ґратки a 

компенсується розширенням в напрямку c. Збільшення відстані U-ліганд 

(порівняно з β-гідридом) може спричинити послаблення гібридизації 5f–d і появи 

слабкої тенденції до локалізації станів 5f. У випадку гексагонального гідриду 

UFeSi спостерігається протилежний ефект, тобто тут відстані U–Fe і U–Si не 

змінюються незважаючи на збільшення dU–U до 3.89 Å. 
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Магнітна сприйнятливість вихідної сполуки UFeGe має широкий 

максимум в районі 80 K, що знаходиться у хорошій відповідності до [56]. На Рис. 

3.22. можна побачити невелику кількість феромагнітної домішки з TC ≈ 160 K.  

  

Рисунок 3.22. Температурна 

залежність магнітної сприйнятливості 

UFeGe, виміряна в магнітних полях µ0H 

= 3 T і 6 T. 

Рисунок 3.23. Петля гістерезису 

UFeGe, виміряна при T = 2 K. 

  

Рисунок 3.24. Температурна 

залежність магнітної сприйнятливості 

сполуки UFeGe та її гідридів, виміряна 

в полі µ0H = 2 T. Дані для UFeSi були 

взяті з роботи [78]. На вставці показана 

температурна залежність магнітної 

сприйнятливості, скоригована з 

урахуванням феромагнітної домішки 

при T = 300 K. 

Рисунок 3.25. Криві 

намагнічування сполуки UFeGe та її 

гідридів а також UFeSiH0.3. виміряні 

при T = 2 K. 
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Це, імовірно, може бути 

пов’язано з UFe2, яка має TC ≈ 160–170 

K [60]. Крім того, невелика петля 

гістерезису, яку видно на Рис. 3.23., 

також є ознакою феромагнітної 

домішки з концентрацією порядку 

0.1 %. 

Як і в гідридах UCoSi, у випадку 

гідридів UFeGe виміряна 

сприйнятливість помітно зростає і стає 

монотонно зростаючою зі 

зменшенням T (Рисунок 3.24.). 

Широкий максимум, який видно для 

UFeGe в районі 80 K, зникає. 

Вимірювання в різних магнітних 

полях (2, 3 і 4 T, які тут не показані.) 

виявили деяку залежність від поля, яка 

поступово формується нижче 300 K, але все ще залишається відносно слабкою. 

Хоча така ситуація є типовою для феромагнітних домішок, та даний випадок не 

виявив жодної конкретної температури впорядкування домішки чи насичення 

намагнічування домішки зі зменшенням T.  

Стандартна процедура усунення феромагнітних домішок (дані магнітної 

сприйнятливості, отримані в двох різних полях, були скориговані для 

феромагнітної домішки за допомогою формули: 

 𝜒𝑐𝑜𝑟𝑟 = (𝜒(𝐻1) ∙ 𝐻1 − 𝜒(𝐻2) ∙ 𝐻2) (𝐻1 − 𝐻2)⁄ , (3.3) 

дала дуже пологий графік χ(T) зі значеннями на рівні 5·10−8 м3/моль зі зростанням 

тільки в низькотемпературному діапазоні (вставка на Рис. 3.24.). 

 

Рисунок 3.26 Температурна 

залежність змінної сприйнятливості 

(дійсної та уявної частин) сполуки 

UFeGe та її гідридів, виміряна при 

нульовому постійному полі µ0H = 0 Tл 

на частоті 80 Гц. 
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Можна припустити, що ця домішка може бути пов’язана зі сполукою 

UFe2−x (x = 0–0.3) [60]. Однак після того, як обчислили концентрацію домішки 

цього типу, враховуючи, що спонтанне намагнічування монокристала UFe2 

становить не більше 1 µB/ф.о. [61], і залишкове намагнічування становить 

0.024 µB/ф.о. для UFeGeH1.7–1.8 (Рисунок 3.25.), було встановлено, що 

феромагнетизм відповідає тільки невеликій частині зразка (2–4 %). Криві 

намагнічування UFeGeH1.7–1.8  і UFeGeH0.3. виміряні при  K, дійсно утворюють 

петлі гістерезису з оціненим намагнічуванням ≈ 0.04 µB/ф.о. та 0.01 µB/ф.о. 

відповідно. Відносно високі температури впорядкування (або температури 

заморожування намагнічування кластерів), які досягають значень кімнатних 

температур, дозволяють зробити припущення про переважаючий внесок 

магнетизму Fe-3d. Той факт, що спонтанне намагнічування не є характеристикою 

всього об’єму, додатково підтверджується мессбауерівською спектроскопією 

57Fe (див. далі). 

UFeSi, аналогічно до UFeGe, не виявляє жодних ознак магнітного порядку, 

проте широкий максимум χ(T) в районі 80 K, який спостерігається вздовж осей a  

 

 

Рисунок 3.27. Температурна 

залежність дійсної та уявної частин 

змінної магнітної сприйнятливості 

сполуки URhGe та його, виміряна при 

нульовому постійному полі на частоті 

97 Гц. На вставці показано уявну 

частину χAC(T). 

Рисунок 3.28. Температурна 

залежність оберненої сприйнятливості 

сполуки URhGe і її гідриду, виміряна 

при µ0H = 3 T. 
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і c, нагадує поведінку спінових флуктуацій [62]. У випадку гідриду UFeSi 

спостерігалась така ж поведінка, як і в UFeGeH1.7–1.8. Виміряна сприйнятливість 

зростає (Рисунок 3.24.); широкий максимум, який видно в UFeSi, не 

спостерігається в її гідриді; χ(T), виміряна в різних магнітних полях (2, 4 і 8 T), 

виявляє залежність від поля; все це вказує на високотемпературну феромагнітну 

домішку з TC > 300 K. 

 

Питома теплоємність 

Дослідження питомої теплоємності, виконане аж до температури T = 0.4 K, 

не знайшло жодних слідів фазового переходу в сполуці UFeGe та її β-гідриді 

(Рисунок 3.29.). Для звичайної металічної системи питому теплоємність при 

низьких температурах можна наближено виразити формулою C = γT + βT3. 

Лінійна екстраполяція залежності Cp/T(T2) до T = 0 K дає оцінку коефіцієнта 

 
 

Рисунок 3.29. Температурна 

залежність питомої теплоємності 

сполуки UFeGe та її β-гідриду. 

Рисунок 3.30. Температурна 

залежність питомої теплоємності в 

представленні Cp/T(T2) із лінійною 

екстраполяцією до T = 0 K для сполуки 

UFeGe та її β-гідриду. Суцільні лінії 

для гідриду пояснені в тексті. На 

вставці показане вимірювання при 

охолодженні 3He для UFeGe, яке 

доводить відсутність будь-якого 

фазового переходу нижче 400 мK. 
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питомої теплоємності γ для чистої сполуки на рівні 12 мДж/моль K-2. Як основу 

екстраполяції використовували експериментальні дані в діапазоні T2 між 4 K2 і 

50 K2 (показано суцільними лініями на Рис. 3.30). Дані вище 50 K2 відхиляються 

від лінійності. Значення γ сполук UTGe (T = Ni, Pd, Pt) знаходяться між 

17 мДж/моль K-2 і 25 мДж/моль K-2 [63]. Серед родини UTGe сполука UFeGe має 

найменше значення γ, про яке повідомлялось в літературі. Цей факт можна 

пояснити сильною гібридизацією 5f-ліганд, яка призводить до розширення зони 

5f.  

Аналіз експериментальних даних в представленні Cp від T дав температуру 

Дебая D = 270 K (Рисунок 3.29.). Як правило, температура Дебая в сполуках 

UTGe знаходиться нижче 300 K. Найвище значення, про яке повідомлялось в 

літературі, становить D = 260 K для UNiGe [64]. У випадку UFeGeH1.7–1.8 

формула питомої теплоємності C = γT + βT3 належним чином узгоджується з 

даними між 4 K2 і 300 K2, що дає γ = 36 мДж/моль·K-2 і вказує на звуження зони 

5f. Модель Дебая добре не описує 

поведінку Cp(T) для цього гідриду. 

Вона може залежати від додаткової 

ентропії, пов’язаної з модами 

коливань атомів водню H в ґратці, і 

можливої дифузії H вище T = 200 K. 

Ефект Мессбауера 57Fe в UFeGe 

Мессбауерівські спектри 

сполуки UFeGe та її гідриду, отримані 

при кімнатній температурі, при T = 

77/80 K і при T = 4.2 K, показані на Рис. 

3.31., 3.32 і 3.33. Мессбауерівський 

спектр UFeSi при кімнатній 

температурі був отриманий для 

порівняння (Рисунок 3.31. (а)). 

 

Рисунок 3.31. Мессбауерівські 

спектри 57Fe сполук (a) UFeSi і (b) 

UFeGe, отримані при кімнатній 

температурі. Розраховані узгодження 

показані суцільними лініями. 
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Зазначені спектри Мессбауера були апроксимовані у випадку сполуки 

UFeGe та її гідриду за допомогою двох квадрупольних дублетів і у випадку UFeSi 

– одного квадрупольного дублету. Параметри надтонкої структури, отримані з 

такої апроксимації, наведені в Таблиці 3.80. В сполуці UFeGe, як і в її гідриді, 

немає жодного поля магнітної надтонкої взаємодії Bhf в атомах Fe навіть при 

температурах нижче 4.2 K. Для сполуки UFeGe повідомлялось про два різні 

значення ізомерного зсуву (IS) та квадрупольного розщеплення (QS). Значення 

відносних площ (I) внеску заліза на кожній кристалографічній позиції є 

співмірними. 

В спектрі UFeGe присутність двох квадрупольних дублетів відповідає 

наявності двох різних кристалографічних позицій Fe. Варто зауважити, що 

значення QS, менше від 1.00 мм/с, характерне для металічної системи, а значення 

QS, більше за 1.00 мм/с, більше типове для діелектриків. Як видно з Таблиці 3.80, 

  

Рисунок 3.32. Мессбауерівські 

спектри 57Fe сполуки UFeGe, отримані 

при температурах (a) 300 K, (b) 77 K і 

(c) 4.2 K. Розраховані узгодження 

показані суцільними лініями.. 

Рисунок 3.33 Мессбауерівські спектри 

57Fe сполуки UFeGeH1.7–1.8, отримані 

при температурах (a) 300 K, (b) 80 K і 

(c) 4.2 K. Результати апроксимації 

показані суцільними лініями. 
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у випадку UFeGe значення QS, більше за 1.5 мм/с, є надмірно високим, оскільки 

було встановлено, що система є металічною [24, 56]. На Рис. 3.34. показані 

елементарні комірки обох сполук разом з найближчими координаційними 

поліедрами атома Fe. Найближче оточення атомів Fe в позиції 4c (структура типу 

TiNiSi) можна розглядати як тетраедр, який складається з чотирьох атомів 

кремнію (Рисунок 3.34. (а)). У випадку UFeGe атоми заліза займають позицію 2e. 

Проте оточення атомів Fe1 і Fe2 дещо відрізняється (Рисунок 3.34. (b)).  

Найімовірніше, що слабкіше QS буде на позиції Fe1, оскільки атом заліза 

розташований у більш симетричному оточенні (всередині тетраедра, який 

складається з трьох атомів Ge2 і одного атома Ge1) аналогічно атому заліза в 

UFeSi. Це припущення підкріплюється зіставними значеннями QS на позиціях 

2e-Fe1 і 4c в UFeSi. Хоча атом Fe2 і оточений атомами германію, він не 

знаходиться всередині тетраедра, як у випадку Fe1 і Fe2 в UFeSi, а розташований 

трохи нижче відповідної площини. Другий координаційний поліедр є скошеною 

тригранною призмою, яка складається з трьох атомів U1 і трьох атомів U2. 

Оскільки атом Fe в гексагональній ґратці (типу ZrBeSi) займає одну 

кристалографічну позицію (2c), можна було б очікувати, що мессбауерівські 

спектри при різних температурах будуть складатись з одного внеску. Проте для 

узгодження таких спектрів необхідні два квадрупольні дублети (Рисунок 3.33 і 

Таблиця 3.8.). Ці дублети мають подібні IS. Наявність атомів H поблизу Fe, 

здається, не впливає на IS, і тому взаємодія Fe–H повинна бути слабкою. 

Причиною різниці між отриманими IS для моноклинної UFeGe і гексагонального 

UFeGeH1.7-1.8 є, найімовірніше, тільки структурні ефекти. В зазначеному гідриді 

всі атоми Fe знаходяться поблизу атомів Ge (2.40 Å). Вони розташовані не 

всередині тетраедра з атомів Ge, а лежать трохи нижче однієї з його граней. 

Другий координаційний поліедр є тригранною призмою, яка складається з 

атомів U і атома Fe, розташованого в її центрі (dU–Fe ≈ 3.00 Å). Для цього гідриду 

було отримано два різни значення QS (Таблиця 3.8.), що можна пояснити різними 

координаційними числами водню атомів Fe на одній і тій же кристалографічній 
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позиції. В рідкоземельній потрійній 

сполуці LaNiSnD2 з подібним 

структурним перетворенням після 

гідрогенізації [26, 42] нейтронографія 

виявила тільки один тип позицій D/H, 

оточених La3T у формі тетраедра. Це 

означає, що атоми дейтерію в ґратці типу 

ZrBeSi займають позиції 4f (1/3. 2/3. z). 

Теоретичне максимальне заповнення 

кожної тригранної призми атомами 

рідкоземельного елементу (R) в кутах і 

атомами перехідного металу (T) в центрі 

(утворюються два тетраедри R3T зі 

спільною вершиною – атомом T) дає 2 

H/ф.о. Тоді найкоротша відстань між 

атомами дейтерію становить dD–D ≈ 2.78 Å. 

Про подібне положення атомів дейтерію 

всередині тетраедра U3Co повідомлялось 

для гідрогенізованих/дейтеризованих потрійних сполук урану, наприклад, для 

UCoSnD0.6 з ґраткою типу ZrNiAl (позиція 4h (1/3. 2/3. z)) [65]. 

Якщо зробити припущення, що атоми H в сполуці UFeGeH1.7 мають такі ж 

положення, можна підрахувати імовірність знаходження одного, двох чи нуля 

атомів H усередині U6Fe тригранних призм. Вважаючи атоми H рівномірно 

розподіленими, можна застосувати модель біноміального розподілу: 

 𝑃𝑛(𝑚) =
𝑛!

𝑚!(𝑛−𝑚)!
𝑦𝑚(1 − 𝑦)𝑛−𝑚   (3.4) 

де n = 2, максимальна кількість атомів H, які є найближчими сусідами атомів Fe; 

Pn(m) з m = 0, 1 чи 2, імовірність знаходження m атомів H, які є найближчими 

сусідами атомів Fe; нарешті y – це частина позицій, імовірно зайнята атомами H 

(y = 1.7/2 = 0.85 для UFeGeH1.7). Імовірність знаходження двох атомів H, які є 

 

Рисунок 3.34  Елементарні комірки 

сполук (a) UFeSi і (b) UFeGe разом з 

найближчими координаційними 

поліедрами. 
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найближчими сусідами атома Fe, становить 0.72, а імовірність знаходження 

одного атома H, який є найближчим сусідом атома Fe, становить 0.25, що добре 

узгоджується зі значеннями відносних площ I внесків Fe, оціненими для усіх 

квадрупольних дублетів в спектрах гідриду з концентрацією водню 1.7 ат. H/ф.о.  

Таблиця 3.8. Параметри надтонкої структури, отримані з із апроксимації 

мессбауерівських спектрів (ізомерний зсув IS відносно металічного α-Fe, 

квадрупольне розщеплення QS, ширини спектральних ліній Г та відносні площі 

I внеску Fe на кожній кристалографічній позиції). Розрахункові похибки для IS, 

QS і Г ≤0.01 мм/с і для I < 1%. Ширина спектральної лінії для UFeSi є сумарною 

шириною спектральної лінії після апроксимації функцією Лоренца, в той час як 

для інших спектрів, змодельованих в рамках інтегральної апроксимації 

пропускання, ширина спектральної лінії є шириною спектральної лінії 

внутрішнього поглинаючого елементу. 

 Позиція T (K) IS (мм/с) QS (мм/с) T (мм/с) I (%) 

UFeSiU 4c 300 0.08 0.50 0.26 100 

       

UFeGe 
2e-Fe1 

300 
0.21 0.53 0.17 54 

2e-Fe2 0.03 1.57 0.16 46 

2e-Fe1 
77 

0.34 0.55 0.2 54 

2e-Fe2 0.16 1.69 0.18 46 

2e-Fe1 
4.2 

0.34 0.54 0.16 51 

2e-Fe2 0.17 1.70 0.17 49 

       

UFeGeH1.7-1.8 2c 

300 
 0.44 0.27 27 

 0.93 0.20 73 

80 
 0.47 0.26 25 

 0.97 0.21 75 

4.2 
 0.50 0.28 27 

 0.98 0.22 73 

Отже, мессбауерівська спектроскопія 57Fe однозначно виключила 

наявність дальнього магнітного порядку підґратки Fe при низьких температурах 

як для сполуки UFeGe, так і для її гідриду. Причиною збільшення IS зі 

зменшенням температури, яке зазвичай спостерігається в системах Fe, є ефект 

Допплера другого порядку [66]. 

  



222  

3.1.3. U2(Ni,Fe)2Sn 

Інтерметалічна сполука U2Ni2Sn знаходиться на межі між локалізованим та 

зонним характером 5f електронних станів. Вона відома з 1993 року [67] і була 

віднесена до антиферомагнетиків з температурою Неєля TN  25 K [68, 69]. 

Оскільки вона є членом великої родини сполук U2T2X (T = пост-перехідний 

метал; X = Sn, In), які мають кристалічну структуру тетрагонального типу 

Mo2FeB2 (просторова група P4/mbm), що є тернарним варіантом структури типу 

U3Si2, можна зробити висновок, що вона знаходиться не дуже далеко від появи 

магнетизму [70]. Усі магнітно впорядковані сполуки U2T2X є 

антиферомагнетиками. Це можна обґрунтовано пов’язати зі складним 

взаємозв’язком атомів U, які утворюють шари базисної площини  та чергуються 

з шарами T-X. Межа, після якої сильніша 5f-d-гібридизація пригнічує 

антиферомагнетизм, досягається при переміщенні вліво в ряді 3d. U2Co2Sn 

знаходиться з немагнітної сторони [69, 70]. Заміна Ni на Fe в U2Ni2Sn пригнічує 

антиферомагнетизм на рівні 20 %, і слабкий парамагнітний характер цієї сполуки 

при більш високих концентраціях Fe показує, що 3d-магнетизм не вносить 

помітного внеску в магнетизм сполуки U2Ni2Sn [71]. 

Наявність значних моментів U та, з іншого боку, близькість до межі 

магнетизму і парамагнітного стану Паулі роблять сполуку U2Ni2Sn важливою 

системою з можливістю глибшого вивчення магнетизму в системах 5f. Зокрема, 

використання підвищеного тиску для дослідження магнетизму є важливим 

експериментальним інструментом і є однією з головних цілей цієї роботи. Також 

визначення змін в кристалічній структурі в залежності від прикладеного тиску 

стало суттєвою частиною цього дослідження.  

Окремої уваги заслуговує вплив напрямку найкоротших зв’язків U-U 

(dU-U): чи вдасться зміна напрямку найменших dU-U в одній і тій же кристалічній 

структурі призведе до зміни напрямку магнітних моментів урану. 

Тетрагональна структура Mo2FeB2, у якій кристалізується сполука U2Ni2Sn, 

є одним із типів структури, який дозволяє спостерігати прояв змін найкоротших 
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відстаней U-U, із якою утворюються численні сполуки U2T2X. Цю структуру 

можна подати як послідовність шарів U та T-X, які чергуються вздовж осі c; 

однак інтервал U-U вздовж осі c у більшості випадків коротший за аналогічний 

інтервал в базисній площині. Крім того, є тільки один найближчий сусід U в 

базисній площині на відстані, яка не дуже відрізняється від проміжку на осі c. 

Таким чином, атоми U в цій площині зібрані в димери, які можуть утворювати 

систему, еквівалентну ґратці Шастрі-Сазерленда, що відома своєю імовірною 

реалізацією фрустрованої магнітної системи. Тому не дивно, що моменти U 

схильні до орієнтації перпендикулярно c, про що свідчить нейтронографія 

U2Pd2In і U2Pd2Sn [72] або, наприклад, U2Ni2In [70]. Орієнтація осі c моментів U 

є до деякої міри незвичною. Вона була знайдена для U2Rh2Sn [70, 73], де відстань 

до сусіда в базисній площині 367.5 пм дещо більша за відстань між двома 

сусідами вздовж осі c (362.4 пм), якщо взяти дані при T = 30 K [70]. Тому ця 

сполука являє собою виняток із зазначеного вище правила орієнтації моментів 

U. З іншого боку, U2Ni2Sn є єдиною сполукою, в якій інтервал вздовж осі c (369.3 

пм) набагато більший за відстань у базисній площині (357.5 пм) [74]. Отже, слід 

очікувати, що моменти U будуть орієнтовані вздовж осі c. Проте справжня 

орієнтація моментів залишилась предметом дискусій. Близькість найкоротших 

міжуранових відстаней в базисній площині та перпендикулярно до неї відкриває 

можливість впливати на напрямок магнітних моментів внаслідок модифікації 

кристалічної структури під дією зовнішніх чинників без зміни елементного 

складу досліджуваної сполуки. 

Перші експерименти з порошкової нейтронографії на U2Ni2Sn показали, 

що антиферомагнітний порядок має хвильовий вектор q = (0, 0, ½), а 

антиферомагнітний (AF) зв’язок також лежить в базисній площині [74]. Було 

зроблено припущення, що орієнтація моментів повинна знаходитись в базисній 

площині, утворюючи колінеарну структуру моментів U (µU = 1.05 µB). Однак 

порівняно із іншими можливими моделями орієнтація вздовж осі c давала всього 

лише незначну перевагу при аналізі дифрактограм за Рітвельдом. 

Найімовірнішою причиною того, що Bourée та ін. [74] знайшли магнітний 
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момент в базисній площині, є те, що для деяких із зазначених тетрагональних 

сполук типу U2T2X, в тому числі таких як U2Ni2Sn і U2Rh2Sn, структурні фактори 

для кількох піків, в тому числі (1, 0, ½), (1, 1, ½) і (2, 1, ½), яких зазначені автори 

в першу чергу побачили в своїй порошковій дифрактограмі, мають дуже близькі 

абсолютні значення для конфігурацій магнітного моменту як в базисній площині, 

так і вздовж осі c, особливо (1, 0, ½). Це можна побачити в обчисленнях, 

опублікованих Pereira та ін. чи Nakotte та ін. в роботах [70, 73]. Тому уточнення 

на основі всього кількох неоднозначних даних, з інтенсивностями і 

структурними факторами в різних конфігураціях в якості критерію, може 

потенційно призвести до непереконливих результатів. Щоб розв’язати цю 

проблему, необхідно було поставити експеримент на монокристалі. Незважаючи 

на те, що для вирощення і вивчення монокристала було прикладено певні 

зусилля, через його погану якість виявилось складно повідомити дані 

нейтронографії, які б, цілком імовірно, дійсно вказували на орієнтацію осі c [75]. 

Напрямок моментів U в базисній площині був визначений для U2Ni2SnD1.8, 

дейтериду U2Ni2Sn , який має набагато вищу температуру Неєля TN = 87 K. 

Найімовірнішою причиною такого підвищення температури є розширення 

об’єму. Таке розширення, однак, є дуже анізотропним, і в цьому випадку 

найкоротші з’єднання U-U знаходяться в напрямку осі c [76]. Існуючі обчислення 

ab initio [77] не вирішують проблему напрямків моментів. 

Цікаві спроби кількісно визначити магнітну анізотропію за допомогою 

обчислень повністю релятивістським методом теорії функціоналу густини (ТФГ 

– DFT = density functional theory) з неколінеарними орієнтаціями моментів U була 

здійснена для сполуки U2Pd2In, яка має такий же тип кристалічної структури, що 

і U2Ni2Sn [78]. Високі енергії, які перевищують 100 меВ, були розраховані як 

різниця між різними орієнтаціями в базисній площині (в якій лежать моменти в 

цій сполуці). Велику частину цих енергій можна назвати енергією анізотропії. А 

меншу частину можна визначити як таку, що виникає внаслідок обмінної 

взаємодії Дзялошинського-Морії. Підрахунки також показали, що орієнтація 
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майже антипаралельних спінів і орбітальних моментів під час примусової зміни 

орієнтації моментів зберігається. 

В рамках даної роботи вдалося успішно синтезувати монокристал U2Ni2Sn, 

що дозволило детально дослідити анізотропію об’ємних характеристик даної 

сполуки і зробити висновок щодо орієнтації моментів U з даних 

нейтронографічного експерименту.  

Також досліджували розвиток магнетизму в твердих розчинах 

U2(Ni1−xFex)2Sn та їх гідридах. Як уже згадано, вихідна сполука із одного краю 

ряду, U2Ni2Sn, є антиферомагнетиком. Інша початкова сполука, U2Fe2Sn, не 

демонструє жодного дальнього магнітного порядку, і для цієї сполуки до цього 

часу не було опубліковано жодних досліджень з гідрогенізації.  

Доступність монокристалу U2Ni2Sn, сполук U2(Ni1−xFex)2Sn та їх гідридів, 

а також обладнання для експериментів за високого тиску дозволили детально 

вивчити як характер магнітної порядку в U2Ni2Sn так і в більш широкому сенсі 

вплив змін кристалічної ґратки – як розширення при гідрогенізації, так і 

стиснення – на розвиток магнітного порядку в рамках структурно однорідної 5f-

електронної системи. 

Кристалічна структура 

Монокристалу U2Ni2Sn 

Рентгенівська дифракція Лауе на монокристалі U2Ni2Sn, показала одне 

зерно, яке має тетрагональну структуру (див. Рисунок 3.35.). Лауеграми були 

зроблені для різних місць на кристалі, в тому числі шляхом повороту кристала 

на 180° між двома послідовними вимірюваннями. 

Таблиця 3.9. Параметри структури U2Ni2Sn при кімнатній температурі, 

отримані за допомогою рентгеноструктурного дифракційного аналізу. 

Параметри ґратки a = 7.267(3) Å, c = 3.691(2) Å 

Атом Позиція x y z Заповнення 

U 4h 0.1757(1) 0.6757(1) 0.5 1 

Ni 4g 0.6234(1) 0.1234(1) 0 1 

Sn 2a 0 0 0 1 
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Рисунок 3.35. Лауеграма монокристала U2Ni2Sn – вигляд вздовж осі c (лівий 

рисунок) і кристалічна структура U2Ni2Sn (правий рисунок) зі стрілками, які 

показують напрямки моментів U, що обговорюється нижче (показано дві 

елементарні комірки) . 

Кристалічна структура U2Ni2Sn досліджувалась при кімнатній температурі 

за допомогою рентгенівської порошкової дифракції. Піки рентгенограми 

віднесені до просторової групи P4/mbm. Параметри структури U2Ni2Sn при 

кімнатній температурі наведені у Таблиці 3.9. Значення параметрів кристалічної 

ґратки a і c близькі до значень, про які повідомляли інші групи (a = 7.2690 Å, c = 

3.6929 Å [74], a = 7.261 Å, c = 3.694 Å [79]). 

Таблиця 3.10. Найкоротші міжатомні відстані в U2Ni2Sn, 𝑑𝑈−𝑈
||

 (паралельно 

осі c), d⊥
U−U (перпендикулярно до осі c), dU−Ni та dU−Sn, отримані з 

нейтронографічного аналізу. 

T (K) 𝑑𝑈−𝑈
||

(Å) 𝑑𝑈−𝑈
⊥ (Å) 𝑑𝑈–𝑁𝑖(Å) 𝑑𝑈–𝑆𝑛(Å) 

300 3.680(2) 3.579(2) 2.757(2) 3.246(3) 

180 3.683(1) 3.574(1) 2.754(1) 3.245(3) 

130 3.688(1) 3.567(1) 2.756(1) 3.244(3) 

80 3.694(2) 3.560(1) 2.754(1) 3.242(3) 

40 3.700(1) 3.555(1) 2.753(1) 3.234(3) 

Нейтронограми монокристала були отримані при різних температурах. 

Вони були віднесені до тетрагональної симетрії з просторовою групою P4/mbm. 

Параметри структури U2Ni2Sn при різних температурах були визначені за 
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допомогою GSAS, і потім були використані для підрахунку найкоротших 

міжатомних відстаней. Температурні залежності найкоротших міжатомних 

відстаней для U2Ni2Sn наведені в Таблиці 3.1. 

Для U2Ni2Sn найкоротші зв’язки U-U, перпендикулярні до осі c (d┴
U−U), є 

значно коротшими за відповідні найкоротші зв’язки U-U вздовж осі c (𝑑𝑈−𝑈
||

). 

Всупереч очікуванням, які виплавили зі стандартної характеристики теплового 

розширення, 𝑑𝑈−𝑈
||

 збільшується зі зменшенням температури, в той час як d┴
U−U 

зі зменшенням температури зменшується [80]. 

 

Рисунок 3.36. Температурна залежність параметрів ґратки a і c (зліва) і 

найкоротших міжатомних відстаней (справа) в U2Ni2Sn, отримана за 

допомогою рентгеноструктурного аналізу. 

Результати нейтронографічного експерименту підтверджуються 

рентгенівською порошковою дифракцією. Вона підтверджує, що параметр a 

збільшується з підвищенням температури, в той час як параметр c зменшується 

(Рисунок 3.36., лівий). Усі прояви спонтанної магнітострикції, тобто додаткові 

зміни a та c в упорядкованому стані, виходять за межі роздільної здатності цього 

експерименту. Встановлено, що найкоротша відстань U-U при всіх температурах 
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повинна знаходитись в базисній площині, 

хоча вона і зростає зі збільшенням 

температури (Рисунок 3.36., правий). 

Аналогічна температурна залежність була  

знайдена також для U2Pd2Sn [72]. В U2Ni2Sn 

найкоротша відстань між атомами урану 

має температурну залежність, подібну до 

такої залежності для параметра ґратки a. 

Температурна залежність позиції U 

виявляє себе при низьких температурах 

(нижче TN), де dU−U в базисній площині 

відносно збільшується на 4×10−3. Як 

показано на Рис. 3.37., внутрішні 

параметри x і y позиції U, які визначають 

нахил повторюваного квадратного 

елементу структури, можуть впливати на 

d┴
U−U. 

U2(Ni1−xFex)2Sn–Н 

Рентгенівська дифракція показала, 

що усі досліджувані сполуки 

U2(Ni1−xFex)2Sn кристалізуються в 

структурі типу Mo2FeB2 [81]. Зі зростанням 

концентрації Fe параметр a збільшується, в 

той час як параметр c зменшується (див. Рис. 3.38. та Рис. 3.39.). 

Поглинання водню < 2 ат. H/ф.о. можна було досягти для високих тисків H 

(> 100 бар) подібно до інших сполук U2T2X, які поглинають водень [82]. Але не 

було жодних доказів того, що гідрогенізація змінює кристалічну структуру. В 

усіх випадках вона спричиняє розширення елементарної комірки (збільшення від 

≈7% до ≈10% зі зростанням концентрації Fe). Після гідрогенізації обидва 

N

 

Рисунок 3.37. Схематичне 

зображення температурних 

коливань позицій атомів U в 

базисній площині U2Ni2Sn в 

парамагнітному (заштриховані 

круги) і антиферомагнітному 

(червоні круги) станах. Видно, 

що  на найкоротші відстані U-

U може впливати як 

скорочення a, так і невеликий 

поворот повторюваного 

квадратного елементу 

структури (внаслідок зміни 

параметрів x та y атомів U). 
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параметри кристалічної ґратки в гідридах зростають майже однаково відносно 

початкових сполук (Рисунок 3.38. та Рисунок 3.39.). Результати уточнення  

кристалічної структури сполуки U2(Ni1−xFex)2Sn та її гідридів наведені в Таблиці 

3.1. 

Таблиця 3.11. Порівняння параметрів кристалічної структури сполуки 

U2(Ni1−xFex)2Sn та її гідридів. Параметри ґратки a і c і зміна об’єму відносно 

початкових сполук. 
 

 вихідна сполука  гідрид 

x a (Å) c (Å)  a (Å) c (Å) ∆V/V (%) 

0 7.2630 3.6950  7.4450 3.7640 7.03 

0.05 7.2762 3.6719  7.4464 3.7530 7.04 

0.1 7.2790 3.6566  - - - 

0.15 7.2846 3.6366  7.4582 3.7290 7.49 

0.2 7.2913 3.6222  7.4744 3.7101 7.64 

0.4 7.3002 3.5728  7.4946 3.6704 8.28 

0.6 7.3056 3.5216  7.5122 3.6353 9.16 

0.8 7.3046 3.4774  7.5316 3.5829 9.54 
 

Магнітні властивості 

Монокристал U2Ni2Sn 

Температурна залежність магнітної сприйнятливості χ(T) вимірювалась з 

магнітним полем, прикладеним вздовж осі c і в двох напрямках в базисній 

  
Рисунок 3.38. Залежність від 

концентрації параметрів ґратки 

сполуки U2(Ni1−xFex)2Sn та її гідридів. 

Рисунок 3.39. Відносне збільшення 

параметрів ґратки (a, c) і зміна об’єму 

відносно початкових сполук. 
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площині, за допомогою магнітометра SQUID (Рисунок 3.40.). Було встановлено, 

що значення сприйнятливості вздовж c вищі по всьому діапазону температур; 

значення сприйнятливості вздовж [100] і [110] однакові. В парамагнітному стані 

дані описуються законом Кюрі-Вайса і дають парамагнітні температури Кюрі 

p[110] = −248 K і p[001] = –75 K, в той час як ефективний магнітний момент μeff = 

3.8 μB/моль ф.о. (або 2.7 μB/U) не залежить від напрямку. Варто зауважити, що 

тут і надалі у розмірностях величин вказується нормування на формульну 

одиницю (ф.о.) чи моль формульних одиниць (моль ф.о.) для того, щоб відділити 

випадки коли нормування виконується на 1 атом урану чи на 1 моль урану. 

Різниця між значеннями p, яка становить Δ p ≈ 170 K, дозволяє оцінити 

енергію магнітної анізотропії на атом U як Ea = Δp·kB = 14.6 меВ або, що те ж 

саме, поле анізотропії μ0Ha = 285 T для моменту 0.87 μB, що було отримано з 

нейтронографії, як зазначено нижче. 

 
 

Рисунок 3.40. Температурна 

залежність оберненої магнітної 

сприйнятливості монокристала 

U2Ni2Sn. Штрихові лінії показують 

відповідність параметрів, наведених 

в умовних позначеннях, закону 

Кюрі-Вайса. 

Рисунок 3.41. Криві намагнічування в 

сильному магнітному полі, 

прикладеному вздовж осі c 

монокристала U2Ni2Sn при різних 

температурах і вздовж осі a 

(штрихова лінія) при T = 1.5 К. 
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Перехід в антиферомагнітний стан відбувається як аномалія при T = 25 K, 

що узгоджується зі значенням, вказаним для полікристалічних зразків [68, 69]. 

Крім того, абсолютні значення сприйнятливості, усереднені по всім напрямках, 

добре узгоджуються зі значеннями, отриманими для подрібненого полікристала 

з довільно орієнтованими зернами [69]. Однак при порівнянні монокристала і 

полікристала стає очевидним, що зазначене усереднення призводить до 

зміщення 1/χ в залежності від T, яке необхідно компенсувати додатковим, 

незалежним від температури членом χ0, і значення μeff в полікристалі виходять 

меншими (в цьому випадку 2.3 μB/U [69]).  

Можна помітити, що форма аномалії TN для різних орієнтацій поля різна. 

Якщо для поля в базисній площині 

спостерігається гострий пік при TN, 

то орієнтація вздовж осі c показує 

плавне відхилення від закону Кюрі-

Вайса, а χ (T) утворює широкий 

заокруглений максимум на 30..32 K. 

Фактична TN виявляє себе як різке 

падіння. Можна припустити, що 

причиною різної критичної 

поведінки є антиферомагнітні 

кореляції, а саме вплив міжатомних 

відстаней з можливими різними 

кореляційними довжинами вздовж 

різних напрямків, або локальні 

спінові флуктуації внаслідок 

порушення рівноваги окремих 

моментів вище TN [83]. 

Було встановлено, що в 

магнітних полях величиною кілька 

Тесла сприйнятливість (M/H) не 

 

Рисунок 3.42. Температурна залежність 

магнітної сприйнятливості сполуки 

U2(Ni0.8Fe0.2)2Sn, виміряна в різних 

полях, у порівнянні з магнітною 

сприйнятливістю сполуки U2Co2Sn. 
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залежить від поля. Для поля, яке лежить в базисній площині, це також 

справедливо для дуже сильних полів, що можна побачити з лінійної залежності 

M(H) на Рис. 3.41. Це означає, що три метамагнітні переходи, приблизно при 30 

Тл, 39 Тл і 50 Tл, описані у [84], повинні відбуватись виключно у випадку, коли 

магнітне поле направлене вздовж осі c. І це дійсно так і є. Ці переходи мають 

тільки трохи чіткіші контури, ніж в орієнтованому по магнітному полю 

порошковому зразку, який використовувався в роботі [84]. Також 

намагнічування 1.3 μB/ф.о. в μ0H = 57 Tл [84] для полікристала тільки трохи 

менше за намагнічування для добре орієнтованого монокристала, яке досягає 1.4 

μB/ф.о. в такому ж полі. Усі переходи є практично зворотними. Гістерезис, який 

спостерігався в переходах при T = 1.5 K, не перевищував 0.1 Tл і швидко зникав 

з підвищенням T. Вимірювання за вищих температур показали, що зсув 

критичних полів до нижчих значень, очікуваний в антиферомагнетиках, є дуже 

малим. 

  

Рисунок 3.43. Порівняння 

залежності від магнітного поля 

намагнічування гідридів 

U2(Ni0.8Fe0.2)2Sn. 

Рисунок 3.44. Порівняння 

температурної залежності 

намагнічування (з охолодженням в 

ненульовому полі) сполуки 

U2(Ni0.4Fe0.6)2Sn та її гідриду, 

виміряної в зовнішньому магнітному 

полі µ0H = 0.03 T. 
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U2(Ni1−xFex)2Sn–Н 

Як можна побачити на Рис. 3.43. та Рис. 3.44., гідрогенізація твердих 

розчинів, насичених Fe, спричиняє неочікувану появу феромагнітного 

порядку між x = 0.4 та x = 0.8 (TC = 38 K при x = 0.6). Також цілком 

несподівано, при x = 0.2 магнітний порядок зникав як у вихідних сполуках 

U2(Ni1−xFex)2Sn, так і їх гідридах, незважаючи на те, що у антиферомагнетиків 

U2(Ni1−xFex)2SnHx температура Неєля є виразно вищою, аніж у материнських 

сполуках, що вказує на сильніші магнітні обмінні взаємодії. Відсутність 

магнітного порядку при xFe = 0.2 у обох групах (із воднем та без нього) 

підтвердили також і вимірювання питомої теплоємності, а саме, що гідрид 

цього твердого розчину не демонструє жодного подібного чітко вираженого 

зростання для низькотемпературної питомої теплоємності. 

 
 

Рисунок 3.45. Порівняння 

температурної залежності 

магнітної сприйнятливості для 

H // c і приведеної питомої 

теплоємності Cp/T (в нульовому 

полі) за низьких температур в 

околі магнітного фазового 

переходу. 

Рисунок 3.46. Температурна 

залежність питомої теплоємності 

U2Ni2Sn у порівнянні з питомою 

теплоємністю, розрахованою з 

температурою Дебая ΘD = 207 K для γ 

= 90 мДж/моль/ф.о.*K-2 (чорна лінія), 

яка описує дані парамагнітного  стану, 

і для γ = 187  мДж/моль/ф.о.*K-2, що 

відповідає низькотемпературному 

значенню γ (червона лінія). 
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Питома теплоємність 

U2(Ni,Fe2Sn 

Питома теплоємність в нульовому полі Cp демонструє різку аномалію λ-

типу з максимумом на 25.1 K, що відповідає магнітному фазовому переходу 

(Рисунок 3.45.).  

Низькотемпературну частину можна добре апроксимувати залежністю Cp 

= γT + βT3 (на рисунку не показана). Лінійний характер Cp/T = f(T2) зберігається 

доходить майже до 20 K, що чітко вказує на відсутність спін-хвильових 

збуджень. В дійсності така Ізинг-подібна поведінка очікується при температурах, 

які набагато нижчі за енергію одновісної анізотропії. Оскільки невелика 

нелінійність з’являється нижче 50 K, то апроксимація експериментальних даних 

ми виконувалась у діапазоні 50 К – 300 K, що дало коефіцієнт Зоммерфельда 

електронної питомої теплоємності γ0 = 187  мДж/моль·K-2 на формульну 

одиницю (1 ф.о. містить 2 атоми U). Це значення дещо вище за значення γ0 = 

172 мДж/моль·K-2 на ф.о., яке було визначене для полікристала [69]. Отримане 

підвищене значення γ0 підтверджує високу густину 5f-станів при EF. Воно, 

звичайно, не досягає значення 400 мДж/моль K2, яке прийнято вважати порогом 

важких ферміонів. 

Визначений за результатами апроксимації коефіцієнт β = 

2.09 мДж/мольK-4 дає температуру Дебая D = 167 K, яка добре узгоджується зі 

значенням D = 168 K, визначеним для ізоструктурної сполуки U2Rh2Sn в 

упорядкованому стані [85]. Аналіз питомої теплоємності в усьому 

досліджуваному діапазоні температур (Рисунок 3.46.) показав, що парамагнітний 

діапазон можна добре описати стандартною моделлю Дебая з використанням 

температури Дебая D = 207 K, яка дещо вища, ніж 167 K, оцінена з 

низькотемпературного нахилу Cp/T(T2). Така неузгодженість вказує на те, що 

кристалічна ґратка в парамагнітному стані є жорсткішою. Можна розрахувати 

коефіцієнт Зоммерфельда в парамагнітному стані 90 мДж/моль·K-2. У звичайних 

антиферомагнетиках значення γ в упорядкованому стані може бути нижчим за 
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значення у парамагнітному стані у тому випадку, якщо поверхня Фермі 

змінюється внаслідок появи суперзонних проміжків (додаткові розриви 

енергетичного спектру), викликаних додатковою періодичністю в 

антиферомагнетиках, коли магнітна елементарна комірка є більшою за 

структурну. У нашому випадку спостерігається протилежна тенденція, тобто γ 

зростає в упорядкованому стані, що вказує на значне посилення 

багаточастинкових взаємодій при низьких температурах. 

Використовуючи функцію 

Дебая як основу для оцінки магнітної 

ентропії (отриманої як інтеграл по 

площі між експериментальними 

значеннями Cp/T і немагнітний 

фоном), ми бачимо, що, хоча магнітна 

ентропія все ще росте приблизно до 

50 K, вона не досягає значення Rln 2, 

очікуваної різниці ентропій між 

упорядкованим і парамагнітним 

станами для дублета з моментом, 

спрямованим тільки догори чи донизу 

(Рисунок 3.47.). Трохи нижчою є 

оцінка магнітної ентропії, отримана при використанні низькотемпературного 

γ0 = 187 мДж/моль ф.о.·K-2. Результат, показаний червоною лінією на Рис. 3.47., 

дає близько 50 % Rln 2 до TN. Той факт, що магнітна ентропія продовжує зростати 

аж до T = 50 K, може бути обумовлений переважно ближнім порядком вище TN. 

Різниця між експериментальними даними та червоною лінією в значній 

мірі обумовлена різницею між нижньою температурою Дебая в упорядкованому 

стані та вищим значенням, яке використовується для червоної лінії (воно 

відповідає низькотемпературному значенню γ, але D відповідає парамагнітному 

стану). Причина полягає в тому, що в системі Ізинга не очікується жодних 

 

Рисунок 3.47. Магнітна ентропія Sm 

(T) для 1 моля атомів U в 

порівнянні з S = Rln 2, отримана за 

допомогою двох типів немагнітної 

основи, показаних на Рис. 3.46. 
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низьких магнітних збуджень з TN, яка набагато нижча за енергію анізотропії 

(170 K). Отже, в дійсності магнітна ентропія може бути ще меншою, ніж 

значення, показані на Рис. 3.47. Використання низькотемпературного γ0 і 

D = 167 K (не показано) дає залежність, яка узгоджується із 

експериментальними даним до T = 20 K, що означає, що до цієї температури 

немає магнітних збуджень, які були б суттєвими для питомої теплоємності. В 

діапазоні 20–25 K експериментальні дані зростають у порівнянні з залежністю 

Дебая, але сумарна ентропія знаходиться на рівні 0.01Rln 2.  

U2(Ni1−xFex)2Sn 

Результати вимірювань питомої теплоємності підтверджують швидке 

пригнічення антиферомагнітного порядку зі збільшенням концентрації Fe, про 

 

 
Рисунок 3.48. Температурна 

залежність питомої теплоємності (в 

поданні C/T від T сполуки серії 

U2(Ni1−xFex)2Sn. 

Рисунок 3.49. Низькотемпературна 

частина питомої теплоємності в 

нульовому полі у поданні C/T від T 

для сполук U2(Ni0.8Fe0.2)2Sn у 

порівнянні із даними для U2Co2InH1.9. 

Різні варіанти апроксимації 

експериментальних даних, показані 

штриховими і пунктирними лініями, 

допомагають відрізнити дві різні 

мікроскопічні моделі. 
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що свідчить температурний зсув цієї характеристики при TN в C/T. Для сполуки 

U2(Ni0.8Fe0.2)2Sn низькотемпературна C/T демонструє поведінку, яка нагадує 

поведінку в масштабі не-Фермі-рідини (Рисунок 3.48.).  

Чітко виражене зростання на графіку залежності C/T від T при низьких 

температурах часто описується двома різними мікроскопічними моделями: або з 

використанням члена δT2 lnT, який описує збудження парамагнонів; або членом 

-AT1/2, передбаченим для слабко взаємодіючих спінових флуктуацій. У випадку  

U2(Ni0.8Fe0.2)2Sn було встановлено, що член -AT1/2 забезпечує кращу апрокимацію 

низькотемпературної питомої теплоємності між 3 і 11 K (Рисунок 3.49.). Однак 

для нижчих температур (нижче 3 K) таке зростання зазнає насичення і тепер 

більше нагадує парамагнонний член, тобто δT2 lnT. Доволі різка зміна C/T 

поблизу 3 K зазвичай вважалася б доказом певного магнітного впорядкування. 

Проте в цьому діапазоні температур не з’являється жодної явно вираженої 

аномалії магнітної сприйнятливості χ(T). Натомість χ(T) виявляє тенденцію до 

монотонного зростання (зі зменшенням T), яка поступово стає все більше 

залежною від поля. Порівняння даних магнітної сприйнятливості для 

U2(Ni0.8Fe0.2)2Sn з такими ж даними для U2Co2Sn (Рисунок 3.42.) виявило досить 

схожу поведінку цих двох сполук, за виключенням того, що в U2Co2Sn відсутня 

тенденція до насичення [86]. Цікаво, що подібну поведінку, також без жодної 

тенденції до насичення, демонструє 

також U2Co2InH1.9 [87] (Рисунок 

3.49.). 

Коефіцієнт Зоммерфельда, який 

визначає внесок електронів у питому 

теплоємність, зростає зі збільшенням 

концентрації Fe. Він досягає 

максимального значення порядку 

430 мДж/моль·K-2 в U2(Ni0.8Fe0.2)2Sn 

(Рисунок 3.50). Такі високі значення γ 

є відносно розповсюдженими на межі 

 
Рисунок 3.50. Залежність від 

концентрації коефіцієнта 

Зоммерфельда питомої теплоємності 

сполуки U2(Ni1−xFex)2Sn. 
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магнетизму. З подальшим збільшенням концентрації Fe γ знову починає 

зменшуватись. 

Гідрогенізація сполук-антиферомагнетиків із серії U2(Ni1−xFex)2Sn 

(xFe <0.2) має наслідком підвищення температури Неєля, проте температура 

впорядкування також швидко зменшується зі збільшенням концентрації Fe. 

Антиферомагнітний порядок в гідридах U2(Ni1−xFex)2SnHx зникає при 

приблизно такій же концентрації Fe, що і у вихідних U2(Ni1−xFex)2Sn [88-91]. 

Складається враження, що розширення ґратки в U2(Ni1−xFex)2Sn після 

гідрогенізації слабо впливає на магнітні властивості x ≈ 0.2. Низька 

чутливість до розширення ґратки в цьому твердому розчині відрізняється від 

чутливості сполуки U2Co2Sn, для якої введення невеликої кількості водню 

дає феромагнітно впорядкований α-гідрид (TC = 33.5 K) і введення великої 

кількості водню дає антиферомагнітно впорядкований β-гідрид (TN = 27 K) 

[92]. 

Магнітоакустичні властивості 

Відносні зміни швидкості звуку 

∆ν/ν демонструють посилення зі 

зниженням температури (Рисунок 

3.51.). Фазовий перехід при 25 K 

призводить до зміни нахилу 

залежності ∆ν/ν (T). В магнітно 

упорядкованому стані спостерігається 

додаткове посилення. Загалом нижче 

TN швидкість звуку підвищується на 

0.2 %. Може здатися, що таке 

посилення суперечить оціненій 

нижній температурі Дебая в 

упорядкованому стані. Однак, слід 

врахувати, що акустичні ефекти 

 

Рисунок 3.51.  Температурна 

залежність зміни швидкості 

ультразвукових коливань. На 

вставці показані 

низькотемпературні деталі. 
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вимірювались тільки для осі a, в той 

час як скалярний параметр D 

відображає усі напрямки ґратки. 

Усі три метамагнітні переходи 

супроводжуються чітко вираженими 

аномаліями в акустичних 

характеристиках. На Рисунку 3.52. 

показані магнітоакустичні ефекти при 

T = 1.5 K. Хоча переходи в кривих 

намагнічування мають подібний 

вигляд, акустичні аномалії є досить 

різними. Перший перехід при μ0Hcr1 = 

30 T (який практично не залежить від 

температури і присутній аж до TN) 

спричиняє поступове зменшення 

швидкості звуку і взагалі не 

спостерігається в затуханні звуку ∆α. 

Другий (при μ0Hcr2 = 40 Tл і також 

незалежний від температури) і третій 

(μ0Hcr3 = 52 Tл при 1.5 K і зменшується 

з підвищенням температури) переходи 

демонструють глибокий мінімум в 

швидкості звуку і аномалію в затуханні.  

Обидва ефекти є особливо значними в другому переході. Крім того, їх 

температурний розвиток є строго немонотонним (Рисунки 3.53. та 3.54.). 

Глибина мінімуму в швидкості звуку ∆ν/ν починається від 2·10−3 при  1.5 K, 

проходить через максимальне значення 22·10-3 при 12 K і зникає при наближенні 

до TN. Аналогічно, пік в затуханні звуку становить 4 дБ/см (1.5 K), 60 дБ/см (12 

K) і 2 дБ/см при 20 K. Підвищене затухання при Hcr2 вказує на те, що перехід 

 

Рисунок 3.52. Польова залежність 

відносних змін швидкості та 

затухання ультразвукових коливань 

у порівнянні із намагніченістю 

U2Ni2Sn при H // c та T = 1.5 K. 

Стрілки на середньому графіку 

вказують на вимірювання при 

зростанні та зменшенні магнітного 

поля. 
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першого роду (який має розділення фаз, але не має критичних флуктуацій) при 

підвищених температурах переходить в перехід другого роду з критичними 

флуктуаціями, які дивергують. Можна припустити, що кульмінаційна точка 

параметрів для середнього переходу при 12 K може бути пов’язана з 

трикритичною точкою, в якій перехід першого роду при низьких температурах 

переходить в перехід другого роду. В такій ситуації зникає потенційний бар’єр 

між двома різними конфігураціями магнітних моментів; тобто співіснування фаз 

поєднується з нульовою прихованою теплотою фазового переходу чи 

гістерезисом, що посилює численні флуктуації, які призводять до значного 

затухання та зменшення жорсткості ґратки. 

  

Рисунок 3.53. Залежність від 

магнітного поля відносних змін 

швидкості ультразвукових 

коливань в U2Ni2Sn, виміряних 

вздовж осі c при різних 

температурах. 

Рисунок 3.54. Залежність від 

магнітного поля відносних змін 

затухання ультразвукових коливань 

в U2Ni2Sn, виміряних вздовж осі c 

при різних температурах. 

Різкі аномалії в ∆ν/ν і ∆α в другому переході дають можливість оцінити 

характерний час релаксації флуктуацій магнітних моментів в цьому переході. 

Наші дані можна інтерпретувати за допомогою формули типу Ландау-

Халатникова [93]:  
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 𝛼 = −
Δ𝐶

𝐶

𝜔2𝜏

2𝑣
, (3.5) 

де C – модуль пружності, ω – кругова частота і τ – час релаксації. Рівняння 

(3.5) справедливе для границі ωτ << 1. Для апроксимації відносних змін модуля 

пружності ∆C/C було використане співвідношення ∆C/C = 2∆ν/ν. У цьому 

випадку із рівняння (3.5) отримали τ ≈ 10−9 с між 2 К і 20 K. Хоча цей час 

релаксації моментів і більший за типові часи між зіткнення електронів, ωτ все ще 

набагато менше за 1. 

Пряма інформація про магнітну структуру в сильних магнітних полях 

відсутня. Структура основного стану розглядається у наступному розділі, де 

запропонована реалістична модель колінеарного антиферомагнетика із 

магнітною елементарною коміркою, подвоєною вздовж осі c. Індивідуальні 

збільшення намагнічування на кожному із метамагнітних переході є дуже 

малими. Враховуючи, що магнітна елементарна комірка складається із чотирьох 

моментів, у яких спіни спрямовані догори, і чотирьох моментів, у яких спіни 

спрямовані донизу, просте перевертання одного моменту дає збільшення 

четвертої частини розміру моменту U, тобто більше 0.2 μB, з урахуванням 

моментів 0.87 μB/U, виведених нижче. З іншого боку, відомо (див. наприклад, 

роботу [94]), що проста система Ізинга з двома різними параметрами обміну для 

різних типів сусідів може дати дуже складну послідовність фаз, яка названа 

сходами диявола. Сильна анізотропія, однак, є визначальним фактором, який 

повинен віддавати строгу перевагу колінеарним структурам з моментами вздовж 

осі c навіть в сильних магнітних полях. Отже, усі метамагнітні переходи повинні 

бути з перевертанням спіну. 

Вивчення магнітної структури за допомогою нейтронографії 

Для дослідження магнітної структури U2Ni2Sn використовували 

дифракцію нейтронів за низьких температуру в Окриджській національній 

лабораторії, США. Форма отриманих дифракційних піків описували розподілом 

Гауса, а інтегральні інтенсивності були скориговані з урахуванням лоренц-
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фактора і коефіцієнта послаблення. Дані для визначення магнітної структури 

були зібрані при T = 5 K з використанням інтенсивностей усіх магнітних 

брегівських піків аж до sin /λ = 0.32 Å−1.  

Інтенсивності магнітних піків, які спостерігались експериментально, та 

інтенсивності обчислених магнітних піків із I > 3σ, наведені в Таблиці 3.12. 

Ядерні дифракційні піки, що є найближчими до магнітних піків, 

використовувались для внесення поправок розрахунок магнітних піки. Параметр 

послаблення було уточнено в процесі узгодження інтенсивностей з моделями 

магнітної структури.  

Таблиця 3.12. Інтенсивності магнітних піків, які спостерігались 

експериментально, та інтенсивності магнітних піків, які були обчислені 

шляхом узгодження експериментальних даних із магнітною структурою, в 

котрій магнітні моменти атомів урану спрямовані вздовж осі c. 

h k l I (obs)  q2 |Fhkl|
2 I (calc) 

0 0 0.5 0.00 0.14 0.0005 0.0 0.00 

1 0 0.5 2.91 0.27 0.0009 3.29 2.67 

3 0 0.5 15.83 0.72 0.0048 15.61 14.79 

1 1 0.5 10.21 0.41 0.0014 10.08 10.32 

2 1 0.5 1.08 0.14 0.0029 1.14 1.19 

3 1 0.5 0.00 0.27 0.0053 0.31 0.28 

3 2 0.5 4.27 0.36 0.0067 5.39 4.13 

4 2 0.5 5.96 0.35 0.0101 9.47 5.28 

3 0 1.5 5.62 0.29 0.0085 15.61 5.13 

1 1 1.5 2.02 0.17 0.0051 10.08 1.84 

2 1 1.5 0.54 0.37 0.0066 1.14 0.34 

2 2 1.5 1.01 0.43 0.0080 6.85 2.32 

3 2 1.5 2.01 0.31 0.0104 5.39 1.74 

Зважене значення χ2 становить 2.45, а уточнений параметр послаблення 

[95] становить 5.20.  

З урахуванням аналізу можливих магнітних структур в роботі [74], було 

зроблене припущення, що магнітні моменти U розташовані або вздовж осі c, або 

в базисній площині, вздовж дзеркальних площин симетрії типу [110] або 
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перпендикулярно до них. Експериментальні дані, отримані в рамках даної 

роботи, вказують на явну перевагу структури типу Г8, яка є колінеарною 

антиферомагнітною структурою з напрямком моментів U вздовж осі c зі змінною 

орієнтацією в межах кожної елементарної комірки та хвильовим вектором k = 

(0, 0, ½), що є еквівалентне структурі U2Rh2Sn [73]. Уточнений магнітних момент 

урану μU = 0.87 μB є, однак, більшим за аналогічний момент для U2Rh2Sn 

(0.53 μB/U).  

Температурна залежність піку (1 1 1/2) вимірювалась в діапазоні 5–35 K. 

Як показано на Рис. 3.55., зменшення інтенсивності даного піку зі зростанням 

температури T можна добре виразити за допомогою формули I = I0(1–T/TC)2β з 

критичним показником β = 0.20, який є дещо нижчим за β = 0.28 для U2Rh2Sn 

[73]. Його значення нижче не тільки за середнє поле β = 0.5 чи значення 0.38 для 

S = 1/2 у моделі Гейзенберга, але й нижче за тривимірне (3D) значення для моделі 

Ізинга 5/16 ≈ 0.31 і наближається до двовимірного значення (2D) моделі Ізинга β 

= 1/8 = 0.125 [96]. Цей факт, імовірно, можна пов’язати з анізотропними 

взаємодіями в системі Ізинга. 

Узгодження показує, що магнітний 

момент при T = 5 K може бути на 4.7 

% менший за граничне значення при 

T = 0 K, і тоді він буде становити 0.92 

μB/U. Узгодження, яке використовує 

дані тільки з діапазону температур 22 

К – 26 K, дає β = 0.30 і температуру 

переходу TN = 26/3 K. Це значення β 

ближче до значення для тривимірних 

систем. 

Спроби узгодити отримані 

інтенсивності зі структурою типу Г10 

дали неприйнятну і незадовільну 

 

Рисунок 3.55. Температурна 

залежність інтенсивності магнітного 

піку (1 1 1/2). Червона лінія 

відображає результати апроксимації 

у всьому діапазоні температур з 

використанням формули, наведеної в 

тексті. 
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відповідність зі значеннями χ2 вище 80. Моменти Ni взагалі не розглядались. 

Цікаво зазначити, що магнітний момент U в U2Ni2Sn дуже близький до значення, 

отриманого для дейтериду [0.8(3) μB], який, однак, має іншу магнітну структуру 

[76]. Магнітна структура U2Ni2Sn показана на Рисунку 3.35. (праворуч). 

Таблиця 3.13. Підсумкова інформація про орієнтацію моментів U, 

співвідношення довжин зв’язку U-U (𝑑𝑈−𝑈
||

/𝑑𝑈−𝑈
⊥  < 1 вказує на найкоротшу 

відстань U-U вздовж осі c) і типу магнітних взаємодій між найближчими 

сусідами U d1U, d2U, d4U (номер такого сусіда n відображений цифрою 

нижнього індексу dnU). Таблиця містить параметри структури як при 

кімнатній температурі (КT), так і в упорядкованому стані при низьких 

температурах. 

 𝑑𝑈−𝑈
||

/

 𝑑𝑈−𝑈
⊥  

U(B) Напрям 

U 

Посилання 𝑑1𝑈(⊥c) 𝑑4𝑈(⊥c) 𝑑2𝑈(||c) 

U2Ni2Sn 1.028 (КТ) 0.87  вісь c дана робота F AF AF 

 1.046 

(5 K) 

      

U2Ni2SnD1.8 1.000 

(120 K) 

0.8 базальна 

площина 

[76] AF /2 F 

U2Rh2Sn 0.980 (КТ) 0.38 вісь c [70, 85]  F AF AF 

 0.990 

(8 K) 

      

U2Pd2In 0.941 (КТ) 1.6 базальна 

площина 

[72] AF /2 F 

U2Pd2Sn 1.002 (КТ) 2.0 базальна 

площина 

[72] AF /2 F 

 0.994 

(10 K) 

      

U2Ni2In 0.992 (КТ) 0.60 базальна 

площина 

[70] AF /2 AF 

Результати магнітних та структурних досліджень вказують на те, що 

U2Ni2Sn належить до магнітно впорядкованих сполук U2T2X. Порядок у них 

з’являється в останніх d-елементах ряду, що вказує на те, що гібридизація 5f-d, 

яка у цих сполуках є слабкою, відповідальна за втрату магнітного порядку для 

менше заповнених d-станів. Однак навіть для останніх перехідних металів 

неможливо досягти локалізації 5f, що продемонстровано слабо упорядкованими 
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моментами і дуже низькою магнітною ентропією U2Ni2Sn. Серед інших сполук 

досить подібною є U2Rh2Sn, яка демонструє ті ж типи анізотропії та магнітної 

структури, а також майже таке ж значення TN = 25 K. 

В U2Rh2Sn складніше кількісно виразити анізотропію таким же способом, 

як і для U2Ni2Sn, для якої в якості кількісного показника енергії можна просто 

взяти різницю парамагнітних температур Кюрі за умови, що усі напрямки 

показують однакове значення ефективного моменту. Однак дані для U2Rh2Sn 

[85] дають різні ефективні моменти для полів вздовж осі a і вздовж осі c. 

Залежності 1/χ(T) були отримані не як лінійні, а з вигином, який був 

підрахований в узгодженні з використанням різних значень незалежного від 

температури члена χ0. Вигин 1/χ (T) в парамагнітному діапазоні може також бути, 

наприклад, ознакою наявності окремих зерен у досліджуваному монокристалі 

або його легкої розорієнтації, причому обидва фактори спотворюють дані, які 

дозволяли б кількісно виразити анізотропію. Цікаві напрацювання можуть 

надати експерименти, наприклад, із заміною Ni на Fe, яка повинна дати два 

найкоротших інтервали U-U, що наближаються один до одного [71]. 

В Таблиці 3.13. показаний зв’язок між орієнтацією моментів U і довжиною 

зв’язку U-U, вираженою як відношення 𝑑𝑈−𝑈
||

/𝑑𝑈−𝑈
⊥   для U2Ni2Sn і U2Rh2Sn, а також 

для інших вибраних сполук U2T2X. Очевидно, що U2Rh2Sn з 𝑑𝑈−𝑈
||

/𝑑𝑈−𝑈
⊥   = 0.998 є 

просто винятком; в інших випадках 

𝑑𝑈−𝑈
||

/𝑑𝑈−𝑈
⊥   > 1 передбачає орієнтацію 

вздовж осі c і 𝑑𝑈−𝑈
||

/𝑑𝑈−𝑈
⊥   < 1 передбачає 

орієнтацію в базисній площині, що 

підтверджує переважаючий вплив 

найкоротших відстаней U-U, який 

змушує моменти U орієнтуватись 

перпендикулярно до цих відстаней.  

Численні метамагнітні переходи 

в U2Ni2Sn з відносно невеликими 

 

Рисунок 3.56. Схематична магнітна 

фазова діаграма U2Ni2Sn. 
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кроками намагнічування нагадують поведінку магнітів Шастрі-Сазерленда, із 

яких деякі (наприклад, тетрабориди рідкоземельних елементів) демонструють 

певний взаємозв’язок f-атомів [97]. Однак у даному випадку спостерігається 

нефрустрований тип магнітної структури (принаймні в нульовому полі). 

Феромагнітна взаємодія в коротких з’єднаннях Шастрі-Сазерленда, тобто між 

найближчими моментами U (всередині елементарної комірки базисної площини 

через границю елементарної комірки) сумісна з антиферомагнітною взаємодією 

між моментами всередині елементарної комірки, яка знаходиться на деякій 

віддалі. Однак їх поведінка в сильних магнітних полях може відрізнятись, і 

можна очікувати фрустрації, що і було встановлено для TmB4 за допомогою 

дрібних кроків намагнічування [97]. Комплексна схема магнітної фази (Рисунок 

3.56.), побудована на основі даних намагнічування і магнітоакустичних даних, 

показує можливість станів намагнічування, згаданих вище. Сильні магнітні поля 

(у порівнянні з TmB4), необхідні для зміни магнітної структури, можуть бути 

обумовлені сильною антиферомагнітною обмінною взаємодією між наступними 

після найближчих сусідів елементами в базисній площині, а також 

антиферомагнітною обмінною взаємодією вздовж осі c. В актинідах багата 

послідовність наведених полем магнітних фаз може з’явитись навіть в 

матеріалах з простою геометрією ґратки, як в UAs [98], і тому в фрустрації немає 

необхідності. З іншого боку, складний метамагнетизм можуть демонструвати 

стандартні ізоструктурні рідкоземельні сполуки (RE2T2X). Прикладом є Tb2Pd2In 

[99], але систематизованої інформації з монокристалів все ще не вистачає. 

З огляду на аномальні рідкоземельні елементи, багату послідовність 

метамагнітних переходів, які спостерігались для Yb2Pt2Pb [100], можна 

інтерпретувати з точки зору фрустрації Шастрі-Сазерленда. 
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3.2. Вплив високого тиску на магнітні властивості 5f-cполук 

3.2.1. UCo2Si2 

UCo2Si2 має кристалічну тетрагональну структуру типу ThCr2Si2. 

Експеримент з нейтронної порошкової дифракції [101] показав, що ця сполука є 

антиферомагнетиком (АФМ) при температурах нижче TN = 85 K. Магнітний 

момент спостерігався тільки для атомів U і становив 1.42(5) μB при T = 4.2 K. 

Колінеарна магнітна структура складається з шарів магнітних моментів U 

(спрямованих вздовж осі c) феромагнітної базисної площини з укладкою + – + – 

вздовж осі c [101]. З апроксимації магнітної сприйнятливості, виміряної для 

полікристалів, законом Кюрі-Вейса було отримане значення μeff = 4.85 μB, яке 

перевищує теоретично максимально можливе значення моменту урану [101]. 

Дані про магнітні параметри, про які повідомлялось до цього часу, були отримані 

тільки для полікристалів [101, 102], і вони є досить суперечливими. Це 

послужило мотивацією в рамках даної роботи виростити монокристал UCo2Si2 

методом Чохральського і визначити його характеристики за допомогою 

вимірювань залежностей питомої теплоємності, намагніченості та електричного 

питомого опору від температури і магнітного поля, прикладеного вздовж осей a 

і c. Також було проведено дослідження впливу тиску на питомий опір [103-105]. 

Вимірювання питомої теплоємності 

Питома теплоємність (Рисунок 3.57.) демонструє пік при TN = 82.5 ± 0.1 K, 

пов’язаний із антиферомагнітним упорядкуванням. Це значення дещо нижче за 

значення, наведене в роботі [101]. Температура впорядкування слабо залежить 

від поля аж до 0H = 5 T для H // c (Рисунок 3.58.). В сильніших магнітних полях 

TN лінійно спадає і досягає 80 K для 0H = 14 T. В магнітних полях, прикладених 

в базисній площині, не спостерігалось жодного впливу поля на TN. Така 

анізотропна реакція TN на прикладене магнітне поле узгоджується з симетрією 

магнітної структури, визначеною у [101], яка складається із феромагнітних шарів 

моментів U у базисній площині, впорядкованих антиферомагнітно вздовж осі c. 

На графіку залежності C/T від T при температурах нижче 10 K спостерігалось 
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зростання. Походження цього зростання не вдалося встановити. У діапазоні 

температур 13 К..26 K питома теплоємність добре описується рівнянням C = T 

+ T3 (вставка на Рис. 3.57.).  

За результатами апроксимації експериментальної залежності C(T) 

згаданим рівнянням в цьому діапазоні температур було отримане значення 

електронного вкладу у питому теплоємність   = 24 ± 1 мДж/моль·K−2. Для 

визначення (і виключення) немагнітного внеску в питому теплоємність було 

використано модель Дебая для фононного члена в питомій теплоємності, а для 

апроксимації інтеграла Дебая – вираз, запропонований у [106]. Використовуючи 

ці формули, повторно апроксимували експериментальні дані одночасно у двох 

діапазонах температур: 13 К–26 K та 90 К–150 K з урахуванням тільки 

фононного і електронного внесків в питому теплоємність. Найкраще узгодження 

(суцільна лінія на Рис. 3.57.) дає температура Дебая D = 362 ± 5 K. Після 

 
 

Рисунок 3.57. Питома 

теплоємність UCo2Si2, виміряна при 

нульовому полі. Суцільна лінія 

відображає найкращий результат 

апроксимації, зазначений в тексті. На 

вставці детально показано ділянку 

низьких температур і апроксимацію 

виразом C = γT + βT 3. 

Рисунок 3.58. Вплив магнітного поля на 

питому теплоємність в околі 

температури переходу. Магнітне поле 

прикладене вздовж осі c. 
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виключення немагнітної частини питомої теплоємності та підрахунку магнітної 

ентропії (Smag) було виявлено зміну нахилу для ентропії при 82 K, що є типовим 

для фазового переходу другого роду. Також була знайдена горизонтальна 

ділянка на графіку залежності S від T в діапазоні температур 90–120 K. Значення 

ентропії на цій ділянці трохи менше за R ln 2. 

Вимірювання магнітної сприйнятливості 

Магнітна сприйнятливість, 

виміряна в полі, прикладеному вздовж 

осей a і c (Рисунок 3.59.), демонструє 

перегин при 85 K для обох напрямків 

поля. Його положення співпадає зі 

значенням TN, визначеним у [101]. 

Тільки сприйнятливість вздовж осі c 

вдалось апроксимувати видозміненого 

закону Кюрі-Вейса із температурно 

незалежним членом χ0: 𝜒(𝑇) =

𝐶 (𝑇 − Θ𝐷)⁄ + 𝜒0 в діапазоні 

температур 85 К–300 K та 

параметрами: 0 = 1·10−8 м3/моль; D = 

-29 K і eff = 2.55 B. Таке значення eff є значно меншим за значення 4.85 B, 

отримане з даних для полікристалів [101]. Нейтронна порошкова дифракція 

виявила магнітні моменти тільки в атомів U [101], а оскільки максимальне 

значення для U U3+ становить 3.63 B, значення моменту, отримане з даних для 

полікристалів, здається завищеним. Імовірно воно є наслідком апроксимації 

виразно анізотропної сприйнятливості (різні Da та Dс), на яку вказують 

результати вимірювань на Рис. 3.59., усередненої вздовж різних 

кристалографічних осей у полікристалі, єдиним набором параметрів D та eff, 

що призводить до надто високого eff. 

 

Рисунок 3.59. Магнітна 

сприйнятливість UCo2Si2. Суцільна 

лінія відображає апроксимацію 

видозміненим законом Кюрі-Вейса. 
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Вимірювання питомого опору 

Питомий опір, виміряний вздовж кожної з кристалографічних осей 

(Рисунок 3.60.), демонструє такі ж особливості, що і питомий опір інших 

антиферомагнетиків UT2X2 із антиферомагнітним чергуванням феромагнітних 

шарів моментів U, розташованих у базисній площини [25]. Питомий опір вздовж 

осі a демонструє виразний перегин (коліно) при TN, за яким слідує стрімке 

падінням зі зменшенням температури. Для i//c спостерігається значна Cr-подібна 

аномалія нижче TN (Рисунок 3.61.) з максимумом кривої (T) при Tmax = 65 K. 

Аналогічна поведінка спостерігалась також для UNi2Ge2 [107]. 

Загальноприйнятим поясненням такого збільшення опору є поява додаткових 

розривів (проміжків забороненої енергії) на рівні Фермі через виникнення 

магнітної елементарної комірки із розмірами, що перевищують розміри 

кристалографічної комірки, внаслідок АФМ упорядкування. Зі збільшенням 

гідростатичного тиску максимум зсувається до нижчих температур і частково 

пригнічується, а Tmax досягає 59 K при 0.64 ГПа. 

Для експериментів при тиску понад 1 ГПа вдалося приготувати 

монокристалічний зразок з орієнтацією тільки вздовж осі a. Причиною цього є 

виразна неоднорідність механічних властивостей, а саме надзвичайно крихкість 

  

Рисунок 3.60. Питомий опір 

UCo2Si2, виміряний вздовж кожної з 

двох головних кристалографічних 

осей за звичайного тиску. 

Рисунок 3.61. Вплив тиску на 

температурну залежність питомого 

опору вздовж осі c в околі температури 

магнітного впорядкування . 
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матеріалу в базисній площині, внаслідок якої монокристал сам розколюється на 

пластинки, перпендикулярні до осі c, при досягненні певної граничної товщини. 

Котра все ж є більшою за ту, що потрібна для ковадлової камери високого тиску.  

З огляду на відсутність прямих вимірювань намагніченості при P > 0 

вважатимемо виступ (коліно) на графіку залежності r(T) ознакою переходу ПМ-

АФМ при TN. Тиск мало впливає на форму і положення цього коліна аж до 1 ГПа 

(Рисунок 3.62.). При більших тисках воно розширюється і зсувається до нижчих 

температур. При найбільшому досягнутому тиску (7.3 ГПа) коліно з’являється 

на 13 K.  

Екстраполяція наявних даних 

вище цього тиску дає грубу оцінку 

критичного тиску зникнення 

магнетизму в UCo2Si2 на рівні 8 ГПа. 

Таке відносно низьке значення 

критичного тиску, при якому повністю 

пригнічується магнетизм, вказує на 

швидке ослаблення магнітної 

взаємодії, котре можливе при 

колективізованому характері 5f-

електронів, відповідальних за магнітне 

впорядкування UCo2Si2. Для 

підтвердження цієї гіпотези необхідні подальші експерименти і теоретичні 

розрахунки. Іншою причиною для стриманої інтерпретації отриманих даних є 

відсутність зразка із орієнтацією вздовж осі c для вимірювань опору при тиску 

вище 1 ГПа. 

  

 

Рисунок 3.62. Залежність температури 

Неєля від тиску, визначеної із перегину 

на графіку температурної залежності 

питомого опору для осі a. 
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3.2.2. U2Ni2Sn 

Питомий опір U2Ni2Sn при атмосферному тиску 

Перше дослідження електричного питомого опору [68] в полікристалі 

U2Ni2Sn із малим коефіцієнтом залишкового опору (ρ300 K/ρ0), RRR  2, виявило 

доволі пологу температурну залежність питомого опору ρ(T) в парамагнітному 

стані, з широким максимумом поблизу T  70 K і слабким від’ємним нахилом з 

підвищенням температури. TN виявляє себе як різке спадання. Детальніше 

дослідження зразка з RRR  3 [108] показало, що ρ(T) нижче TN має тенденцію 

спочатку збільшуватись, але в кінці впасти до залишкового питомого опору ρ0, 

встановленого в кількох градусах нижче TN. Про слабкий максимум трохи нижче 

TN повідомлялось також і в іншій роботі [109], в якій, однак, було виявлено 

додатній нахил в парамагнітному стані. Через тріщини в полікристалах в цих 

дослідженнях не вдалось визначити абсолютні значення питомого опору.  

Для вимірювань електричного питомого опору U2Ni2Sn у даній роботі 

використовували частини того ж монокристалу, що й для магнітних та 

структурних досліджень, представлених у цьому розділі. Значення RRR для 

монокристала U2Ni2Sn становить  10, тобто воно суттєво краще за значення для 

полікристалів, які досліджувались до цього часу. Той факт, що RRR є практично 

однаковим для струму як вздовж осі c, так і в базисній площині, означає, що в 

U2Ni2Sn відсутній суперзонний крайовий ефект, тобто ефект подвоєння 

магнітної елементарної комірки вздовж осі c, внаслідок чого зона Брілюена 

скорочується вдвічі (ділиться пополам). Це означає, що поверхня Фермі не 

перетинається новою границею зони Брілюена, яка з’являється в 

антиферомагнітному стані. У випадку такого перетину вплив на 

електропровідність у сполуках U є досить суттєвою, внаслідок чого виникає 

дуже потужний ефект магнітоопору [110]. В жодному напрямку в базисній 

площині не може виникнути суперзонний проміжок, оскільки 

антиферомагнітний зв’язок з’являється тільки в межах однієї кристалографічної 

елементарної комірки. Значення RRR для мікропристрою становить  4 для i // 
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[110], в той час як в менш визначеному напрямку, перпендикулярному до [110], 

воно становить  8.  

Графіки залежності ρ(T) при атмосферному тиску показані на Рисунку 3.63. 

Максимальні питомі опори для обох криптографічних напрямків досягають 

порядку 200 мкОм∙см, що вважається максимальним значенням питомого опору 

для металічних систем по Мотту [111]. Масивні зразки з гірше визначеним 

геометричним фактором (розміри зразка та відстані між контактами) мають 

більший питомий опір для i // [110]. Причиною може бути менша відстань між 

атомами U в базисній площині, внаслідок чого зменшується середня довжина 

вільного пробігу вздовж цього напрямку. Однак це не повністю підтверджується 

даними для мікропристрою, які дають менше абсолютне значення для i // [110], 

в той час як інший напрямок струму, перпендикулярний до [110], не визначений. 

Граничне значення Мотта відповідає кільком електронам провідності на атом, 

які зазнають сильного розсіяння, що призводить до скорочення середньої 

довжини вільного пробігу до міжатомної відстані. Якщо таке значення 

досягається завдяки збільшенню ρ0 в сильно розупорядкованих системах, 

загальна температурна залежність стає пологішою, оскільки електрон-фононне 

розсіяння не може вносити значний внесок, якщо статистичне розупорядкування 

дає розсіяння на домішках майже на кожній атомній позиції [112]. І дійсно, в 

системах на основі U, яких можна віднести до речовин з широкою 5f-зоною, 

граничне значення Мотта не перевищується. Можна спостерігати згладжування 

залежності ρ(T) зі зростанням ρ0, наприклад, в сплавах U-Mo без магнітних 

моментів в U [113] і в фазах Лавеса UFe2-UNi2 [114], в яких склад, близький до 

кінцевих сполук, має невеликі моменти U, упорядковані феромагнітно [115]. Є, 

однак, магнітні системи U, що мають значення ρ, які значно перевищують 

граничне значення Мотта в парамагнітному стані. Ця особливість, очевидно, не 

пов’язана з атомним розупорядкуванням чи низькими концентраціями 

електронів провідності, оскільки вони можуть мати дуже низький залишковий 

питомий опір, і тому загальний характер ρ(T) залишатиметься металічним. 

Однією з таких систем є UGa2 [116] , в якій ρ сягає 300 мкОм∙см. З інших 
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примітних випадків можна згадати антиферомагнетики UNiGa [117] і UNiGe 

[118]. Причиною такого великого питомого опору, імовірно, є сильне розсіяння 

на розупорядкованих моментах U в парамагнітному стані. Зв’язок з 

розупорядкуванням підкреслюється від’ємним нахилом питомого опору, 

спільним для сильно розупорядкованих сплавів [119], і пояснюється слабкою 

локалізацією, конкретніше, спричиненою температурою втратою когерентності 

хвильових функцій. Таке «дефазування» при розсіянні пригнічує переважаюче 

зворотне розсіяння електронів провідності, яке має місце, якщо довжина хвилі 

електрона співмірна із середньою довжиною вільного пробігу λ. Відмінність 

систем з флуктуюючими моментами полягає в тому, що електрон-фононне 

розсіяння, яке є непружним, накладається на подібне непружне розсіяння на 

спінових флуктуаціях [119]. 

На фоні даних для полікристала дещо несподіваним було те, що від’ємний 

нахил при високих температурах є 

набагато слабкіше вираженим, і його 

можна помітити тільки для i // [001]. 

Зменшення відбувається від 

максимального значення 178.5 

мкОм∙см при 150 K до 176.5 мкОм∙см 

при 300 K, тобто тільки на 1.2 %. Таке 

зменшення для полікристала 

становить більше 20 % [109]. Це може 

вказувати на те, що від’ємний нахил 

з’являється тільки в найбільш 

розупорядкованих полікристалах. 

Природно, не можна виключити невеликих коливань стехіометрії. Розширені 

діапазони концентрацій, що відхиляються від стехіометрії «2:2:1», про які 

повідомлялось для U2Pd2Sn [120], найімовірніше, в U2Ni2Sn відсутні. В 

протилежному випадку однакові значення TN для U2Ni2Sn не були б отримані в 

різних лабораторіях і з використанням різних методик. 

 

Рисунок 3.63. Температурна залежність 

електричного питомого опору 

монокристала U2Ni2Sn у вигляді об’ємного 

зразка і мікропристрою для різних 

напрямків струму. 
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Деталі переходу показані на вставках Рис. 3.63. та Рис. 3.64. Очевидно, що 

ρ(T) демонструє невелике зростання у взаємозв’язку з антиферомагнітним 

упорядкуванням, і цю особливість краще помітно в даних монокристала, ніж в 

попередніх дослідженнях полікристала [5, 109]. Можна також побачити, що вона 

чіткіше виражена для струму в базисній площині, ніж вздовж [001]. Максимум є 

результатом взаємодії тенденції до більш високого питомого опору в 

антиферомагнітному стані та його зменшення зі зменшенням T через 

виморожування магнітних збуджень. Збільшення не можна просто пояснити 

яким-небудь магнітним суперзонним крайовим ефектом. Якби він існував, він 

впливав би переважно на геометрію i // [001] через подвоєння магнітної 

елементарної комірки вздовж c. Більш явно виражений ефект для i // [110] дає 

підстави вважати, що безпосередньою причиною можуть бути тонші ефекти, 

пов’язані з магнітним порядком, такі як зміна електронної структури і/або 

супутня спонтанна магнітострикція, які виявляють себе переважно як обертання 

в базисній площині повторюваної групи атомів U, яка має квадратну форму [121]. 

Показовим є те, що зміни в магнітному зв’язку можуть суттєво вплинути на 

розташування рівня Фермі [122]. Трохи більше значення RRR = 11 для i // [001], 

ніж значення RRR = 10 для i // [110], також вказує на те, що питомий опір в 

упорядкованому стані для другої геометрії підвищується.  

  

Рисунок 3.64. Температура залежність електричного питомого опору U2Ni2Sn 

поблизу температури Неєля для різних напрямків струму в магнітних полях 

H//[001] аж до 8 T. 
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Деталі зазначеного переходу показані на вставках Рис. 3.63. та Рис. 3.64. 

Очевидно, що збільшення фактично починається трохи нижче температури 

впорядкування, що відмічено різкою аномалією питомої теплоємності (дані з 

[121]). З Рисунка 3.64. можна також отримати інформацію про вплив магнітного 

поля, прикладеного вздовж [001], який є напрямком легкого намагнічування 

[121]. Слід відзначити зсув TN до нижчих температур у відповідності до загальної 

фазової діаграми антиферомагнетиків [121]. Можна також помітити невелике 

зменшення питомого опору в діапазоні температур вище TN, причиною якого 

може бути пригнічення магнітних флуктуацій, які впливають переважно на 

струм в базисній площині.  

Аномалія в залежності (T), яка спостерігається для мікропристрою, 

демонструє невеликий (2 K) зсув у напрямку нижчих температур. Ряд ретельних 

експериментів з різними струмами збудження довів, що цей ефект не пов’язаний 

з нагріванням зразка. Використовуючи різні системи PPMS, також була 

виключена можливість того, що причиною зазначеної невідповідності є 

зміщення калібрування температури. Тому не можна виключити, що 

використання FIB до певної міри змінило мікроструктуру або спричинило 

механічні напруги.  

При низьких температурах магнітне поле, прикладене вздовж осі c, 

збільшує питомий опір для струмів в обох досліджуваних напрямках. 

Вважається, що це відбувається внаслідок дії поля на підґратку з 

антипаралельним до поля намагнічуванням, яке є нестійким, в результаті чого 

з’являються додаткові спінові флуктуації [123]. Як видно з Рисунка 3.65., 

залежність питомого опору від магнітного поля є квадратичним, і ρ(H) добре 

описується рівнянням: 

 𝜌 = 𝜌𝐻=0 + 𝜒2𝐻2, (3.6) 

де 𝜒2 = 0.03 мкОм∙смT-2 для i//[001] і 𝜒2 = 0.02 мкОм∙смT-2 для i//[110].  
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Рисунок 3.65. Залежність від магнітного поля питомого опору сполуки 

U2Ni2Sn при T = 4 K (a) і 24.5 K (b). Напрямки струму вказані в умовних 

позначеннях. Магнітне поле було прикладено вздовж напрямку [001]. 

Штрихові лінії для обох напрямків струму відповідають апроксимації ρ ~ H 2. 

Зверніть увагу на те, що вертикальні осі мають розрив. 

З іншого боку, магнітоопір при вищих температурах є від’ємним, що 

свідчить про пригнічення флуктуацій магнітним полем поблизу TN. Температура 

перетину цих двох тенденцій показана на Рис. 3.64. як точка, в якій криві ρ(T) 

перетинаються в різних полях. Ми можемо зробити висновок, що така Tcr нижча 

для i // [110] (23 K), ніж для i // [001] (24.5 K). Імовірною причиною є вищий 

додатній магнітоопір з магнітної сторони фазового переходу для i // [001], що 

може бути пов’язано зі слабкістю 

антиферомагнітного зв’язку, яка 

випливає з підрахунків різних 

параметрів ефективного обміну між 

позиціями [124]. 

Поведінка ρ(T) нижче TN повинна 

відображати електрон-електронне 

розсіяння (в залежності від густини 

станів на рівні Фермі або, іншими 

словами, від ефективної маси 

електрона) і впливати на розсіяння 

 

Рисунок 3.66. Температурна залежність 

електричного питомого опору для i // 

[001] з узгодженням функцією (3) 

(червона лінія) разом з її окремими 

компонентами (штрихові лінії). 
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електронів на магнітних збудженнях. За наявності явно вираженої одновісної 

анізотропії, кількісно визначеної як Ea/kB  170 K [121], де Ea – енергія анізотропії 

на 1 атом U і kB – стала Больцмана, присутність низькоенергетичних колективних 

магноноподібних збуджень є малоймовірною. Дійсно, стандартна степенева 

залежність Фермі-рідини: 

  𝜌 = 𝜌0 + 𝐴𝑇2, (3.7) 

описує дані зберігає силу аж до T = 7 K для обох напрямків струму. При вищих 

температурах (Рисунок 3.66.) з’являється додатковий внесок, який можна 

пояснити експоненційною залежністю від температури. Для апроксимації 

експериментальних даних у цьому ширшому діапазоні температур 

використовували функцію: 

 𝜌 = 𝜌0 + 𝐴𝑇2 + 𝐵𝑇𝑒𝑥𝑝(− Δ
𝑇⁄ ), (3.8) 

яка узгоджується із даними аж до T  17 K, тобто дуже близько до TN. 

Значення спінової щілини ∆ має відображати енергію переорієнтації окремих 

моментів U, яка повинна мати порядок температури впорядкування. Фактичні 

значення параметрів апроксимації наведені в Таблиця 3.14.  

Таблиця 3.14. Параметри апроксимації кривих питомого опору за низьких 

температур рівнянням (3.8). 

 ρ0 (мкОм∙см) A (мкОм∙см∙K-2) ∆ (K) 

i // [001] 15 0.23 36 

i // [110] 20 0.29 30 
 

Приймаючи середньозважене значення множника члена Фермі-рідини A = 

[(A001)/3)2 + (2/3*A110)
2]1/2 = 0.27 мкОм∙см∙K-2, можна використати відношення 

Кадовакі-Вудса A/γ2  10-5 мкОм∙см/(мДж/моль K2)2 [125] для перевірки 

несуперечності запропонованої моделі, тобто чи дійсно виведене значення 

Фермі-рідини A обумовлене підвищеною густиною станів на рівні Фермі. 

Справді, використовуючи γ = 187 мДж/моль ф.о.∙K-2 [121], яке дає 

93 мДж/моль U K2, отримуємо значення, яке знаходиться в допустимих межах 

значення, яке дає модель, а саме A/γ2  3*10-5 мкОм∙см/(мДж/моль U∙K-2)2. 
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Питомий опір за високого тиску 

Після експериментів при атмосферному тиску ці ж зразки були завантажені 

в комірку тиску [126-128]. Були виконані вимірювання питомого опору при 

кількох зростаючих значеннях прикладеного тиску аж до 3.3 ГПа. Зразки 

розміщувались поблизу центру комірки і осі магніта, що гарантувало 

однорідність тиску і магнітного поля. Орієнтація зразків залишилась тією ж, що 

і в попередньому експерименті з атмосферним тиском, тобто ця схема дозволила 

вимірювати напрямки струму одночасно вздовж двох різних кристалографічних 

напрямків, хоча магнітне поле завжди було прикладене тільки вздовж осі c. 

На Рис. 3.67. показано вплив тиску на електричний питомий опір для i // 

[001]. Для більш наглядного подання він містить дані ρ(T) тільки для кількох 

вибраних значень тиску. Решта кривих займає проміжне положення між кривими 

для вибраних значень тиску, але і такий обмежений набір відображає головні 

тенденції. Можна побачити, що прикладення тиску впливає переважно на 

поведінку поблизу критичної температури. Крім невеликого зсуву температури 

впорядкування, наявне поступове пригнічення питомого опору в проміжному 

діапазоні температур. Частину вище переходу добре видно на Рисунку 3.67. 

Спричинене тиском зниження питомого опору зменшується при збільшенні T і 

стає нехтовно малим вище T = 200 K. Через дуже крутий нахил пригнічення 

питомого опору в упорядкованому стані можна побачити тільки на графіку, де 

збільшений відповідний температурний діапазон. Деталі на Рис. 3.68. показують, 

що залишковий питомий опір залишається майже незмінним. Дуже подібними є 

і зміни питомого опору, виміряного для напрямку струму i//[110] (тут не 

показані). 

Така тенденція, яка спостерігається по всьому діапазону дуже великих 

тисків для UPt3 [129], інтерпретується як пригнічення спінових флуктуацій, чия 

шкала енергій поступово заходить в область вищих енергій і не перетинається з 

шкалою температур, яка охоплюється кріогенними експериментами. Відсутність 

низькоенергетичних збуджень має наслідком зменшення квадратичного 
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коефіцієнта A, тобто коефіцієнта Зоммерфельда γ0, якщо вважати що 

співвідношення Кадовакі-Вудса є придатним для опису досліджуваної системи. 

Це також допомагає порівняти ці дані з аналогічними даними високого тиску для 

тернарної сполуки на основі урану UCoAl [130]. Ця сполука не має дальнього 

магнітного порядку, але його можна легко створити додаванням дуже малої 

кількості, наприклад, Fe. Таким чином, можна прийти до висновку, що 

властивості питомого опору у великому масштабі фактично дуже мало залежать 

від магнітного порядку. Тому їх можна пояснити поступовим пригніченням 

окремих моментів, що підвищує їх енергетичну нестабільність. 

Формула (3.8) виявилась придатною для детального кількісного аналізу 

низькотемпературної частини кривих опору навіть при високих тисках. 

Результати, показані на Рисунку 3.69., вказують на систематичні зміни усіх 

параметрів апроксимації, за виключенням, можливо, останньої точки на 3.3 ГПа, 

 
 

Рисунок 3.67. Вплив тиску на 

питомий опір сполуки U2Ni2Sn для 

i//[001] при нульовому магнітному 

полі. На вставці показано ділянку 

поблизу точки перегину. 

Рисунок 3.68. Температурна 

залежність електричного питомого 

опору ρ(T) при вибраних значеннях 

тиску для двох напрямків струму. 

Нижні криві відповідають i//[001], 

верхні криві – i//[110]. Неперервні 

лінії відображають результат 

апроксимації кривих рівнянням (3.7). 
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тобто при тиску, який перевищує номінальний максимум цієї комірки тиску. 

Зменшення A до  50 % нульовому тиску означає зменшення γ0 до  70 % (зі 

співвідношення Кадовакі-Вудса). Залишкові питомі опори фактично трохи 

збільшуються. Зростає також і ширина спінової щілини ∆ для обох напрямків 

струму. 

На точку перегину, яка використовується для відстеження температури 

переходу, магнітне поле впливає дуже подібно до випадку атмосферного тиску: 

при будь-якому заданому тиску вона зміщується в напрямку нижчих температур 

при збільшенні поля. Це вказує на те, що впорядкування в U2Ni2Sn залишається  

 

Рисунок 3.69. Залежність від тиску параметрів (ρ0, A і ∆), отриманих із 

апроксимації температурних залежностей питомого опору сполуки U2Ni2Sn 

при різних тисках. 
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антиферомагнітним аж до найвищого прикладеного тиску 3.3 ГПа. 

Вимірювання магнітоопору при підвищених тисках підкріплюють цей висновок: 

криві ρ(H) є параболічними при низьких температурах і починають повільно 

спадати з полем трохи вище температури точки перегину, як очікувалось для 

антиферомагнетиків поблизу температури Неєля [123]. Коефіцієнти χ2 члена χ2H
2 

у рівнянні (3.6) залежать від тиску: для i//[001] χ2 зменшується від 

0.03 мкОм∙см∙Tл-2 до 0.02 мкОм∙см∙Tл-2, в той час як для i//[110] χ2 збільшується 

від 0.02 мкОм∙см∙Tл-2 до 0.04 мкОм∙см∙Tл-2. 

Параметром, який становить найбільший інтерес, є залежність 

температури Неєля від тиску. Як можна побачити на Рис. 3.64., 

антиферомагнітний фазовий перехід можна пов’язати з початком зростання. 

Однак ця точка не дуже добре визначена на отриманих кривих, і тому вирішили 

 
Рисунок 3.70. Залежність температури Неєля сполуки U2Ni2Sn від тиску 

у нульовому полі та напрямків струму i // [001] та i // [110]. Вставка показує 

температурну залежність похідних d/dT для вибраних тисків та i//[110] в 

околі температури впорядкування U2Ni2Sn. Мінімуми цих похідних 

використовували для побудови залежності TN(p). 
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слідкувати за точкою перегину, яка, як правило, знаходиться на 0.5 K нижче TN, 

але може бути визначена точніше за допомогою похідної dρ(T)/dT. Температура 

Неєля, визначена таким способом, зростає зі зростанням тиску до 2.9 ГПа 

(Рисунок 3.70.) і далі починає спадати. Така поведінка спостерігалась для обох 

напрямків струму.  

Початкове зростання можна кількісно визначити як dTN/dp = 0.6 K/ГПа або 

як d(TN/dp)/TN = dlnTN/dp  0.024 ГПа-1. Друге значення порівняне зі значенням 

для сполуки UAs (dlnTN/dp = 0.02 ГПа-1 [131]), яка, однак, має набагато вищу TN 

= 127 K. Сполука UGa2 з TC = 126 K має dlnTN/dp = 0.032 ГПа-1, про що можна 

зробити висновок з роботи [116]. Ще важливішим є параметр, який пов’язує 

зміни TN зі змінами об’єму, враховуючи об’ємний модуль пружності конкретної 

сполуки. Він, однак, для сполуки U2Ni2Sn відомий не був. Тому були проведені 

дослідження структури U2Ni2Sn за допомогою рентгенівської дифракції при 

високому тиску, яке також повинно було визначити наявність чи відсутність 

структурних переходів в діапазоні тисків, в якому досліджувались питомі опори. 

Конкретне питання полягає в тому, чи є досить різке спадання TN при 3 ГПа 

переважно структурним ефектом.  

Зміни температури впорядкування за умов термодинамічної рівноваги 

повинні відповідати добре відомому рівнянню Еренфеста для фазового переходу 

другого роду: 

 𝑑𝑇𝑁/𝑑𝑃 = 3Δ𝛼𝑉𝑇𝑁/Δ𝐶𝑝, (3.9) 

де ∆α – різниця між коефіцієнтами лінійного теплового розширення нижче 

і вище переходу, V – молярний об’єм (5.81·10-5 м3 при T = 26 K) і ∆Cp – висота 

стрибка питомої теплоємності на переході (-15.3 Дж/моль·K-1 [121]). Даних 

дилатометрії для U2Ni2Sn немає, а дані рентгенівської дифракції з [121] не 

забезпечують роздільної здатності, достатньої для виявлення відносно слабких 

ефектів спонтанної магнітострикції, які могли б допомогти оцінити параметри 

теплового розширення нижче і вище переходу. Проте детальніша інформація, яка 

міститься в роботі [132], показує, що є приблизно урівноважуюче поєднання 
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зростання c-параметра в антиферомагнітному стані та зменшення a-параметра. 

На основі даних із [132] були приблизно визначені обидва параметри теплового 

розширення і їх зміну на переході. Зміна αa, ∆αa  -5.2*10-5 K-1 і зміна αc, ∆αc  

+11.2*10-5 K-1 дають додатній ефект для об’єму ∆α = 2*∆αa + ∆αc (заміна 3∆α в 

(3.9)) = 0.8*10-5 K-1. Підсумкова величина dTN/dp виходить слабко від’ємною, і, 

використовуючи параметри, зазначені в цій роботі, отримуємо 

dTN/dp  -0.8 K/ГПа. Однак, беручи до уваги велику невизначеність у підрахунку 

теплового розширення поблизу TN, можна зробити висновок, що очікуваний 

термодинамічний ефект близький до нуля, а значення dTN/dp = 0.6 K/ГПа не 

суперечить іншим спостережуваним величинам. 

Кристалічна структура при високому тиску 

Дані рентгенівської дифракції при кімнатній температурі були отримані 

для тисків аж до 18 ГПа. Дифрактограми неперервно змінюються при зростанні 

тиску, що вказує на відсутність суттєвих змін структури в цьому діапазоні тисків.  

Розглядаючи повторно можливі зміни структури через поглинання H, була 

виявлена разюча подібність до змін у Nd2Ni2SnH6, в якій поглинання водню 

  

Рисунок 3.71. Рентгенограми сполуки U2Ni2Sn, отримані при нульовому тиску 

(лівий графік) і при тиску 10 ГПа (правий графік) з використанням 

молібденового джерела випромінювання. Червона лінія –результат 

апроксимації. Положення піків позначені вертикальними відмітками. Червоні 

відмітки вказують на положення ліній, які належать шайбі ущільнення. 
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спричиняє орторомбічне 

спотворення, через яке зникає 

еквівалентність тетрагональних 

осей a та b, і з’являється просторова 

група Pbam [133]. Таке спотворення 

стає добре видимим при тисках p > 

12 ГПа, хоча його можна побачити і 

при нижчих тисках і виявити вже 

при P = 5.3 ГПа. Але при P = 3 ГПа 

немає жодних ознак його наявності.  

Оскільки із вимірювань опору 

було встановлено, що 

антиферомагнетизм U2Ni2Sn 

швидко спадає трохи вище 

останнього зазначеного значення 

тиску, то був зроблений висновок, 

що ця структура руйнується і 

переходить в орторомбічну фазу в діапазоні тисків 3.0 – 3.5 ГПа. Високотискова 

частина залежності параметру b від тиску не екстраполюється до тих же значень, 

що й у параметру a, що можливе, наприклад, при структурному перехожі 

першого роду. Із цих же даних зміну об’єму під час структурного переходу 

можна оцінити на рівні 7 % (Рисунок 3.73.). Ці дані свідчать про анізотропні 

пружні властивості, і очевидно, що гідростатичний тиск спричиняє більше 

стиснення для осей a і b, ніж для c, і це є справедливим уже і для фази за низьких 

тисків. Чітко виражена анізотропія може бути пов’язана з анізотропним внеском 

5f-станів у зв’язок, що досліджувалось для кількох типів структур еквіатомних 

тернарних сполук на основі урану [134].  

Деформована структура дає при P =  5.3 ГПа параметр кристалічної ґратки 

b приблизно на 4 % менший за a, і ця різниця зростає зі збільшенням p. Крім того, 

перехід супроводжується певним зменшенням c. Коефіцієнти лінійного 

 

Рисунок 3.72. Зміна дифрактограм 

сполуки U2Ni2Sn із тиском (молібденове 

джерело випромінювання). Чорні 

штрихові лінії позначають піки 

тетрагональної структури. Червоні 

штрихові лінії показують залежність від 

тиску додаткових піків, причиною яких є 

розщеплення внаслідок зниження 

симетрії. 
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стиснення можна оцінити як ka = 1.12·10-3·ГПа-1, kb = 2.46·10-3·ГПа-1 та kc = 

0.82·10-3·ГПа-1, що дає коефіцієнт об’ємного стиснення kV= ka + kb + kc = 

4.26·10-3·ГПа-1. Відповідний об’ємний модуль пружності в фазі високих тисків 

становить B0 = (235 ± 5) ГПа. Кристалічна ґратка в тетрагональній фазі менш 

жорстка, і відповідні коефіцієнти можна оцінити на рівні ka = 6.3·10-3·ГПа-1 та 

B0 = (80 ± 10) ГПа, якщо припустити, що kc  0. Якщо підрахувати об’єм 

елементарної комірки для кожного значення тиску в тетрагональній фазі і 

відкласти ці значення як функцію p, то отримаємо kV = 9.6·10-3·ГПа-1, і B0 = 

(104 ± 5) ГПа. 

Для порівняння з іншими сполуками U2T2X можна використати дані для 

структури при високому тиску для сполуки U2Pt2In, яка має дуже подібний тип 

структури [135]. Коефіцієнти лінійного стиснення ka = 2.20·10-3·ГПа-1 і kc = 

2.42·10-3·ГПа-1 мають протилежно спрямовану, але набагато меншу анізотропію. 

Це узгоджується з тим фактом, що короткі відстані U-U в базисній площині 

вказують на неї як на напрямок сильного 5f-зв’язку, якого немає в U2Pt2In. 

Значення об’ємного модуля пружності сполуки U2Pt2In, B0 = 147 ГПа, отримане 

з даних в [135], вище за значення для фази низьких тисків сполуки U2Ni2Sn. 

Серед магнітних систем було виконано дослідження впливу тиску на TN в 

 
 

Рисунок 3.73. Залежність параметрів кристалічної ґратки та об’єму 

елементарної комірки U2Ni2Sn при кімнатній температурі від тиску. Суцільні 

лінії – це прямі апроксимації, використані для визначення коефіцієнтів 

лінійного та об’ємного стиснення, про яких говориться в тексті. 
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U2Pd2In, яке виявило тенденцію до зниження від TN = 37.4 K при P = 0.2 ГПа до 

35.2 K при 1.8 ГПа [135]. Однак дані про структуру цієї сполуки при високих 

тисках відсутні.  

Інформація про об’ємний модуль пружності для U2Ni2Sn (B0 = 80 ГПа в 

тетрагональній фазі) дозволяє визначити залежність TN від зміни приведеного 

об’єму, dlnTN/dlnV = -2.6, яка порівняна, наприклад, зі значенням, отриманим для 

UAs (-2.0) в [136]. 

Обчислення з перших принципів 

Обчислення з перших принципів використовувались для кращого 

розуміння явищ, які спостерігались, особливо взаємозв’язку між структурою та 

магнетизмом.  

Для розрахунку зонної структури та теоретичного опису магнетизму 

сполуки U2Ni2Sn та її основної електронної структури при атмосферному тиску і 

високих тисках було застосовано набір методів із перших принципів. Виконали 

обчислювальне дослідження на основі теорії функціоналу щільності (DFT) 

рівноважного об’єму і електронних характеристик (переважно магнетизму) з 

використанням методів повного потенціалу, таких як локалізовані орбіталі 

повного потенціалу (FPLO) [137] та лінеаризовані приєднані плоскі хвилі 

повного потенціалу плюс локалізовані орбіталі ((L)APW+lo), які містяться в 

пакеті програм WIEN2k [138]. Використання методів повного потенціалу є 

важливим, оскільки кристалічна структура при підвищених тисках стає 

орторомбічною і дуже анізотропною. В обох методах 5f-стани урану 

оброблялись як колективізовані стани Блоха. Використовували повністю 

релятивістський чотирикомпонентний варіант Дірака в обчисленнях FPLO 

електронної структури (не спін-поляризованої) і скалярний релятивістський 

варіант в обчисленнях FPLO фіксованого спінового моменту (FSM). З метою 

перевірки були виконані скалярні релятивістські обчислення за допомогою як 

методу FPLO, так і методу (L)APW+lo, і однакова густина станів на рівні Фермі 

в умовах експериментальної рівноваги підтвердила сумісність обох методів. В 
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обчисленнях з кодом FPLO використали фрагменти розмірами 12х12х12, 

24х24х24 і 36х36х36, які відповідали 1728, 13824 і 46656 k-точкам в зоні 

Брілюена. Кількість незвідних k-точок становила 343, 2197 і 6859. Цієї кількості 

k-точок було достатньо для отримання збіжної густини електронних станів 

(DOS) і збіжної повної енергії в обчисленнях FSM.  

 

Рисунок 3.74. Порівняння основного стану кристалічної структури 

сполуки U2Ni2Sn (ліворуч) з орторомбічною структурою при P = 8 ГПа 

(праворуч). Спочатку були взяті положення атомів з Nd2Ni2InH6 (червоного 

кольору), а потім їх точність зменшили за допомогою обчислень LSDA, що 

дало рівноважне положення U (зеленого кольору). 

Метод (L)APW+lo застосовувався для визначення рівноважного об’єму 

кристалічної ґратки, значення якого можна було б порівняти з 

експериментальними даними. Для отримання результатів, які збіглись, було 

використано більше 2200 приєднаних плоских хвиль (APW) (RKmax = 7, 8, 9; 

більше 220 APW на атом) та 2000 і 4000 (300 і 637 для незвідного клину) k-точок 

в зоні Брілюена. Зазначені кількості APW на кожний атом елементарної комірки 

суттєво перевищують значення, запропоновані у [139]. Густини заряду в 

міжвузловій області були збільшені за допомогою Gmax = 16, яке відрізняється від 

стандартного значення Gmax = 12. Метод (L)APW-lo забезпечує тільки поправки 

(швидкість/швидкість світла)2, отримані з рівняння Дірака для релятивістського 
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розгляду валентних електронів, і не підтримує сили зі спін-орбітальним зв’язком 

(SOC), оброблені в другому варіаційному кроці [140]. Тому обчислення 

рівноважного об’єму містять релятивістські поправки «маса-швидкість» і 

Дарвіна (скалярна релятивістська мода [138]) для підрахунку сил і відповідної 

повної енергії для кожної зміни об’єму. Обчислення для коду FPLO були 

виконані з наближенням локальної спінової густини (LSDA) [141] і узагальнених 

градієнтних наближень (GGA-PBE) [142], в той час як в (L)APW+lo були 

використані також дві додаткові форми GGA-PBESOL [143] та GGA-WC [144]. 

Для оцінки впливу різних типів стиснення структури на обмінний зв’язок 

був використаний метод приєднаних сферичних хвиль в наближенні GGA, 

узагальнений для роботи з неколінеарним магнетизмом і SOC, що було 

застосовано для U2Ni2Sn в роботі [122], в якій це питання детально висвітлено. 

Позиції атомів урану та нікелю не зафіксовані вимогами симетрії. Тому 

сили в позиціях атомів урану та нікелю були зведені до мінімуму за допомогою 

скалярних релятивістських обчислень з використанням кодів як FPLO, так і 

APW+lo (LSDA), оскільки код FPLO також не підтримує обчислення сил в 

чотирикомпонентному режимі Дірака. Було виявлено, що оптимізовані 

параметри внутрішньої структури не дуже відрізняються від параметрів, 

отриманих з початкових обчислень DFT для Nd2Ni2InH6. З іншого боку, було 

встановлено, що початкове феромагнітне впорядкування зникло, а кінцева 

орторомбічна оптимізована кристалічна структура є немагнітною з 

функціоналом LSDA. 

Спочатку розрахунки були виконані для структури, орторомбічно 

деформованої під дією високого тиску, для перевірки її схильності до втрати 

магнетизму. Оскільки дифрактограми, отримані при високих тисках, дають 

надійні значення тільки для параметрів кристалічної ґратки a, b та c, але не для 

вільних параметрів атомів U, дуже важливих для визначення відстаней U-U в 

площині ab, то були використані значення цих параметрів кристалічної ґратки 

при тиску 8 ГПа, а потім релаксували (відпустили) точність параметрів для 
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позицій атомів за допомогою швидких і гнучких скалярних релятивістських 

обчислень FPLO з функціоналом LSDA, вважаючи стан феромагнітним. В якості 

початкових параметрів були використані значення для сполуки Nd2Ni2InH6 

(Pbam), в якій мають місце подібні орторомбічні спотворення внаслідок 

поглинання H в Nd2Ni2In [133]. Позиції атомів Nd xNd = 0.68 і yNd = 0.17 були 

перетворені для U2Ni2Sn в xU = 0.6406 і yU = 0.1321 (Рисунок 3.74.).  

Г
у
с
т
и

н
а
 с

т
а
н

ів
(с

т
а
н

ів
/е

В
)

0

20

40

60

E (еВ)

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Г
у
с
т
и

н
а
 с

т
а
н

ів
(с

т
а
н

ів
/е

В
)

0

20

40

60

сума станів

U-5f

Ni-3d

Sn-5s

Sn-5p

P = 0

P = 8 ГПа

 
Рисунок 3.75. Зміни електронної структури сполуки UNi2Ni2Sn при 

атмосферному тиску і при тиску P = 8 ГПа (для якого має місце орторомбічне 

спотворення), отримані за допомогою повністю релятивістських не спін-

поляризованих обчислень. Деталі у тексті. 

 Найкоротша відстань U-U dU-U = 2.69 Å, яка знаходилась в межах димерів 

і позначена жирними чорними лініями, суттєво скорочується відносно значення 
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при атмосферному тиску, яке становить 3.575 Å [122]. На такий вплив тиску, в 

принципі, можна подивитись в ширшому контексті класифікації сполук на 

основі U, який вказує на те, що чим ближче один до одного розташовані атоми 

U в якомусь конкретному напрямку, тим краще їх можна додатково стискати 

разом прикладеним гідростатичним тиском [134]. Таке парадоксальне явище, яке 

може мати місце тільки у випадку припущення слабкого зв’язку U-U, в якому 

концентрується 5f-заряд, було раніше виведено для змін параметрів кристалічної 

ґратки внаслідок анізотропії. А у випадку сполуки U2Ni2Sn, в якій анізотропія a-

c уже підпорядковується зазначеному правилу, є додатковий крок, який 

використовує ступінь свободи, заданий окремими координатами U, які виходять 

за рамки симетрії.  

Зміни електронної структури між фазами атмосферного і високого тиску 

можна оцінити за допомогою не спін-поляризованої DOS обох фаз, яка показана 

на Рисунку 3.75. і отримана за допомогою повністю релятивістських обчислень 

FPLO. Можна розрізнити U-5f-стани, що утворюють зону шириною  3 еВ, в якій 

частина шириною 1 еВ знаходиться нижче рівня Фермі EF, а частина шириною 2 

еВ залишається пустою. Є тільки дуже невелике перекриття із зоною Ni-3d, яке 

займає діапазон енергій 2 еВ – 4 еВ нижче EF. Їх взаємну гібридизацію можна 

побачити в хвості 3d-станів вище EF і 5f-станів на 2.5 еВ нижче EF. У фазі 

високого тиску спостерігається значне розширення зони 5f. На сумарну ширину 

закономірно впливає спін-орбітальне розщеплення між станами 5f5/2 і 5f7/2, яке 

становить приблизно 1 еВ і яке краще видно в фазі атмосферного тиску. Фаза 

високого тиску має окремі підзони, які мають більшу ширину і яскравіше 

виражені сингулярності Ван Хова, і які можна побачити як пригнічення 

псевдопроміжку і формування більш видовжених плечей, особливо одного з них 

при більш високих енергіях ( 2 еВ вище EF). Внаслідок цього густина станів 

N(E) виявляє тенденцію до зменшення, що впливає також на її значення на рівні 

Фермі, N(EF), яке зменшується з коефіцієнтом більше 2, із 

40  станів/еВ/елементарна комірка до 15 станів/еВ/елементарна комірка.  Деяке 

трохи менше розширення можна побачити також в 3d-зоні.  
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 Нижче 3d-зони є менша, але 

цікава особливість в енергії зв’язку 4.5 

еВ, яка не має 5f-станів, але містить 

деякі 3d-стани Ni, s- і p-стани Sn, 6d-

стани U та 4s-стани Ni (останні два 

окремо тут не показані). Тому цю 

особливість можна позначити як пік 

гібридизації. Відповідно, він значно 

розширюється у фазі високого тиску. 

Пік, який відноситься переважно до 

Sn-5s, зсувається з 7.6 еВ до 8.0 еВ на 

шкалі енергій зв’язку у фазі високого 

тиску. Також до певної міри 

змінюється заповнення окремих 

станів. Заповнення стану 5f n5f = 2.72 у 

фазі атмосферного тиску збільшується 

до 2.77 при 8 ГПа, в той час як n6d 

збільшується з 2.02 до 2.20. 

Заповнення 3d-станів Ni n3d =8.72 

залишається практично незмінним. 

Повний заряд іона U +0.72e 

зменшується до +0.64e. Полярність 

зв’язків проілюстрована надлишком 

електронів (від’ємного заряду) в Ni -

0.54e (-0.52e при 8 ГПа) і Sn -0.35e 

(-0.23e при 8 ГПа).  

 Короткі відстані U-U у фазі високого тиску, які знаходяться набагато 

нижче межі Хіла 3.4 Å [145], можуть закономірно негативно впливати на 

магнетизм U2Ni2Sn навіть у випадку малої кількості найближчих сусідів. Була 

 
Рисунок 3.76. Залежність повної 

енергії сполуки U2Ni2Sn від 

магнітного моменту за високого 

тиску – порівняння вихідної фази за 

високого тиску та релаксованої фази з 

Рис. 3.74. На вставці показана 

залежність енергії від об’єму для фази 

високого тиску, отримана за 

допомогою обчислень GGA-PBE. V0 – 

визначений в експерименті 

рівноважний об’єм. E0 була задана 

довільно. 
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зроблена спроба отримати більше інформації про поведінку магнетизму після 

орторомбічного спотворення за допомогою того ж методу обчислень. Спочатку 

було установлено, що основний стан дійсно є парамагнітним в стиснутій 

орторомбічній фазі. Стійкість парамагнітного стану демонструється за 

допомогою методу фіксованого спінового моменту з використанням скалярного 

релятивістського FPLO. Такий підхід ґрунтується на змінах повної енергії за 

припущення фіксованого спінового моменту, якщо упорядкування для простоти 

вважати феромагнітним. Обчислена крива має чіткий мінімум при нульовому 

магнітному моменті орторомбічної елементарної комірки (Рисунок 3.76.). 

Магнітний момент спочатку змінювався з кроком 0.1 µB.  Оскільки зростання 

повної енергії мало тенденцію до посилення, крок було пізніше збільшено до 

1 B, і залежність простежувалась аж до 10 µB, що відповідає магнітному 

моменту M = 2.25 µB на 1 атом урану. Порівняння з орторомбічно деформованою 

структурою, яка використовується в якості початкової точки для зменшення 

точності позицій атомів, має дещо більшу dU-U = 3.449 Å і створює спінові 

моменти U на рівні 1.2 B – 1.3 B, показало, що відповідальним за втрату 

магнетизму в фазі високого тиску є дуже сильне скорочення відстані з димерами 

U-U.  

Головним способом перевірки того, чи опираються обчислення на міцну 

основу, є порівняння обчисленого рівноважного об’єму з експериментальним 

значенням. Для цих об’ємів був досягнутий дуже хороший збіг за допомогою 

пакету програм Wien2k у наближенні GGA-PBE, яке дає значення V0 з 

відхиленням в межах 0.1 % від експериментального значення для тетрагональної 

фази при атмосферному тиску. Те, що метод DFT+U не повинен застосовуватись, 

означає, що сполука U2Ni2Sn є по суті зонною 5f системою без електрон-

електронних кореляцій, які б перекривали шкалу енергії. Отриманий об’ємний 

модуль пружності B0 = 109 ГПа (розрахований за припущення однорідних змін 

об’єму) також близький до експериментального значення, отриманого в 

дослідженнях з прикладеним високим тиском для тетрагональної структури. 

Розрахований об’ємний модуль пружності, який відповідає орторомбічній 
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структурі при P = 8 ГПа, виходить більшим, а саме B0 = 156 ГПа, що можна 

тільки частково пояснити перенормуванням об’єму як такого, яке дає зменшення 

з 200.0 Å3 до 176.2 Å3 при P = 8 ГПа, тобто всього на 12 %. А фактичний об’ємний 

модуль пружності орторомбічної фази все ще суттєво вищий. 

Ефективність методів LSDA і GGA можна порівняти на прикладі об’єму 

орторомбічної фази U2Ni2Sn. Була розрахована зміна не спін-поляризованої 

повної енергії відносно V/V0 (V0 – об’єм, отриманий в експерименті при P = 

8 ГПа).  В кожному кроці ітерації підраховували сили і перевіряли, щоб вони 

були малі. Значення LSDA [M5] виходить на 2.34 % меншим за V0. Це типове 

відхилення переоцінки сили зв’язків для обчислень LSDA з використанням 

методу повного потенціалу. Результат GGA-WC для V/V0 на 0.69 % більший, 

результат GGA-PBESOL – на 0.06 % менший. Метод GGA-PBE, що часто 

використовується, дає для V0 значення, яке на 4.5 % більше за експериментальне 

значення при 8 ГПа (див. вставку на Рис 3.76.), хоча він дав точне значення V0 

для тетрагональної фази [122]. Обчислення, які досліджують структуру при 

високому тиску, при найпростішому підході можуть бути виконані для варіанту 

прикладення до гіпотетичної орторомбічної структури з об’ємом 182 Å3, 

отриманим екстраполяцією тиску до P = 0, тиску 8 ГПа, який спричиняє 

стиснення, що у нашому випадку призводить до зменшення об’єму на  3/5 %. В 

такій схемі результати GGA-PBE можуть бути близькими до дійсності. Зрештою, 

у варіаційний крок другого порядку [140] був включений також і спін-

орбітальний зв’язок (SOC), але це дуже слабо вплинуло на об’єм.  

Одновісна магнітна анізотропія з напрямком легкого намагнічування 

вздовж осі c була відтворена за допомогою такого ж типу обчислень за 

припущення феромагнітного стану. Більший орбітальний ML = 1.68 µB і менший 

антипаралельний спіновий момент MS = -1.59 µB на атом U супроводжуються 

малими наведеними спіновим і орбітальним магнітними моментами нікелю  

0.11 µB і 0.03 µB відповідно. Спіновий і орбітальний магнітні моменти олова 

менші за 0.05 µB. У порівнянні з експериментальними моментами (в   
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антиферомагнітному стані) 0.88 B/U 

[121] намагнічування виходить 

нереально малим, але необхідно 

пам’ятати, що в будь-якому випадку 

сумарний момент буде невеликою 

різницею більших компонент 

орбітального моменту і спіну. 

Обчислена енергія магнітокристалічної 

анізотропії дорівнює 0.81 мР/U, що 

близько до експериментального 

значення 1.07 мР [121]. 

Для детальнішого дослідження 

залежності магнетизму від об’єму було 

застосовано моделювання за 

допомогою приєднаних сферичних 

хвиль (ASW), узагальнених для роботи 

з неколінеарним магнетизмом і спін-

орбітальним зв’язком. Цей метод разом 

з наближенням GGA було вибрано для 

точного відтворення 

антиферомагнітної структури сполуки 

U2Ni2Sn [122]. В рамках досліджень з 

прикладеним високим тиском  

виконали ряд обчислень зі зменшеними 

об’ємами кристалічної ґратки. 

Спочатку обчислення були виконані 

для кристалічних ґраток, рівномірно 

стиснутих вздовж усіх 

кристалографічних осей на 1, 2 і 4 %. 

Оскільки дослідження структури 

 
Рисунок 3.77. Залежність 

спінового, орбітального та сумарного 

магнітних моментів сполуки U2Ni2Sn 

від зміни об’єму. Круги відображають 

випадок рівномірного стиснення 

вздовж усіх напрямків, квадрати – 

стиснення тільки вздовж осі a, ромби 

– додаткове невелике стиснення 

вздовж осі c. Для останніх двох 

випадків стиснення вздовж осі a 

відповідає тетрагональній фазі 

низького тиску, екстрапольованій до 

високих тисків P  14 ГПа, яка була 

вибрана, щоб зробити тенденції 

чіткіше вираженими. 
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виявило більш високу стисливість для напрямку вздовж осі a, то тільки значення 

для a зменшили на 4 %, а значення для c залишили незмінним. В обчисленнях 

третього типу параметр a з обчислень другого типу було поєднано з параметром 

c, зменшеним на 1 %. Цей набір обчислень повинен був дозволити виявити 

тенденції змін фізичних величин, викликаних зменшенням значень окремих 

параметрів кристалічної ґратки. Параметри  

тетрагональної симетрії та внутрішньої структури були залишені 

незмінними.  

Є кілька цікавих тенденцій, показаних на Рис. 3.77. та Рис. 3.78., які є 

стислим підсумком отриманих результатів. Хоча сумарні магнітні моменти 

повільно зменшуються як лінійна функція зменшення об’єму, а можлива 

анізотропія стиснення здається несуттєвою, окремі спінові та орбітальні моменти 

є набагато чутливішими до цього впливу, особливо якщо стиснення виконується 

 
Рисунок 3.78. (a) залежність енергії магнітної анізотропії від зміни 

об’єму для тих же типів стиснення кристалічної ґратки, що показані на Рис. 

3.77.; (b) відносна різниця енергій між структурами АФМ-G і ФМ, (c) 

показано різницю енергій між структурами АФМ-A і АФМ-G. АФМ-A 

відповідає феромагнітному зв’язку моментів U вздовж осі c і зв’язку +-+- в 

межах однієї елементарної комірки. 
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переважно в напрямку осі a. Зменшення орбітальних моментів виражається як 

зменшення одновісної магнітокристалічної анізотропії, яка дещо більша (в 

основному стані) за значення, наведене вище. Стиснення переважно в напрямку 

осі a має наслідком також зменшення енергії феромагнітного стану, яке, 

зрештою, стає енергетично вигідним для всього антиферомагнітного стану 

АФМ-G (використовуючи позначення з роботи  [122]). Порівняння з енергіями 

структури АФМ-A показало, що феромагнітний зв’язок, який формується в 

базисній площині, зрештою, переводить U2Ni2Sn в феромагнітний стан, і чим 

більшим є феромагнітний зв’язок вздовж осі c, тим більше зростає енергія. 

 Зменшення спінових моментів при високих тисках означає також 

неухильне зменшення критичної температури магнітного впорядкування. 

Збільшення TN, яке спостерігається при низьких тисках, неможливо 

безпосередньо порівняти з обчисленнями. Насправді зменшені моменти можуть 

бути по всьому обмеженому діапазону стиснення, скомпенсовані посиленням 

ефективного обмінного зв’язку між позиціями. 

 Заключні зауваження 

Дослідження фізичних властивостей сполук із серії U2(Ni1−xFex)2Sn та їх 

гідридів дозволило побудувати магнітну фазову діаграму як функцію 

концентрації Fe (Рисунок 3.79.). Враховуючи аномалії питомої теплоємності та 

магнітної сприйнятливості було виявлено, що феромагнітна фаза в гідридах, із 

вмістом заліза xFe > 0.2 і антиферомагнітна фаза в гідридах, із низьким вмістом 

Fe (xFe < 0.2), ізольовані одна від одної концентрацією xFe ≈ 0.2, у якій магнітне 

впорядкування відсутнє. За цієї ж концентрації була виявлена поведінку типу не-

Фермі рідини. Насичення воднем систематично призводить до підвищення 

температури впорядкування у тих вихідних сполуках U2(Ni1−xFex)2Sn, що є 

магнітними і  за відсутності водню (xFe < 0.2).  

Дослідження монокристалу U2Ni2Sn показали, що температура Неєля цієї 

сполуки як функція гідростатичного тиску спочатку монотонно зростає від 25 до 

27 K, а після досягнення 2.9 ГПа – стрімко зменшується. Більша стисливість 
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кристалічної ґратки в базисній площині, в якій знаходяться найближчі сусіди U-

U, говорить про те, що регулювання обмінного зв’язку U-U в цій площині є 

важливим. Різке зменшення TN над 3 ГПа  може бути пов’язане із орторомбічним 

спотворенням кристалічної ґратки, внаслідок якого найближчі атоми U в 

площині ab стають дуже близькими один до одного. Обчислення показують, що 

наступна втрата магнетизму відбувається переважно внаслідок розширення 5f-

зони. Залежність магнетизму від тиску можна обчислити для неспотвореної 

фази, для якої була виконана екстраполяція з фази низького тиску. Розрахунки 

вказуються на зменшення спінового 

та орбітального моментів, на 

зменшення магнітокристалічної 

анізотропії, яка залишається 

одновісною, та поступовий перехід до 

феромагнітного стану. Порушення 

рівноваги моментів U видно на 

температурній залежності 

електричного питомого опору.  

Явно виражена чутливість до 

тиску TN і загалом магнетизму 5f у 

сполуці U2Ni2Sn може бути пов’язана 

зі «слабкими» зв’язками димера U-U, 

які, зрештою, деформуються, 

внаслідок чого з’являється орторомбічне спотворення з надзвичайно короткими 

найближчими відстанями U-U. Той факт, що слабкий структурний параметр є 

водночас критичним для магнітного стану, робить сполуку U2Ni2Sn і, дуже 

ймовірно, інші сполуки з структурою такого ж типу відмінними зразками 

регульованості магнетизму 5f. Конкретніше, у випадку U2Ni2Sn ми спостерігали 

типову ситуацію, коли найсильніший обмінний зв’язок (у нашому випадку це 

феромагнітний зв’язок всередині димерів U-U) був дуже чутливим до змін 

відстані. Те, що дуже короткі відстані U-U призводять до пригнічення 

 
Рисунок 3.79.  Магнітна фазова 

діаграма сполуки U2(Ni1-xFex)2Sn та її 

гідридів (кругами позначено 

температуру Неєля, трикутниками – 

температуру Кюрі). Чорний колір 

відповідає початковим сполукам, 

червоний – їх гідридам. 
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магнетизму, у сполуці U2Ni2Sn підкреслюється тим фактом, що ці відстані не 

просто сумірні параметрам кристалічної ґратки, але й залежать від вільних 

параметрів атомів U. Іншими словами, загальне стиснення структури 

доповнюється обертанням квадрата атомів U, який, зрештою, деформується. 

Більш стисливий параметр a (у порівнянні з c) у поєднанні зі «слабкими» 

внутрішніми параметрами атомів є фактором, який вносить вирішальний внесок 

в залежність магнітних властивостей від тиску.   
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3.2.3. UGa2 

Сполука UGa2 кристалізується у гексагональній структурі типу AlB2 

(просторова група P6/mmm, a = 4.213 Å і c = 4.012 Å) [146], про що вперше було 

повідомлено в роботі [147], а згодом підтверджено численними іншими 

дослідниками. Магнітне впорядкування супроводжується орторомбічною 

деформацією ґратки [146]. Пониження симетрії може також впливати (як 

запропоновано в [148]) на температурну залежність питомого електричного 

опору. Прикладання зовнішнього тиску близько 16 ГПа призводить, як 

стверджується, до зворотного структурного перетворення в тетрагональну 

структуру типу Cu2Sb з a = 4.648(19) Å і c = 6.316(36) Å [149]. У тому ж 

дослідженні впливу високих тисків повідомлялося, що об’ємний модуль 

пружності структури типу AlB2 становить B0 = 100 ± 7.6 ГПа, що близько до 

значень, виміряних для сполук RGa2 (R – рідкісноземельний елемент), і менше 

за значення для ThGa2 більш ніж у 1.5 рази.  

UGa2 є колінеарним феромагнетиком з температурою Кюрі TC = 125 К 

[146] і значенням магнітного моменту атома урану, визначеним за допомогою 

нейтронодифракційного дослідження, μU = 3.0(2)μB [150], тоді як значення, 

отримане на основі вимірювання спонтанної намагніченості при T = 4.2 К, 

становить 2.71μB/U [146]. Апроксимація за законом Кюрі-Вайса даних щодо 

магнітної сприйнятливості за температур вище TC дає значення ефективних 

моментів μeff = 3.0μB/U (p = 125 К) і μeff = 3.55μB/U (p = −148 К) для H // a і H // c, 

відповідно [146]. Як TC, так і μU вищі за типові значення, отримані для 

феромагнітних інтерметалідів урану, хоча μU все ж нижче за теоретичні очікувані 

значення 3.25μB/U або 3.33μB/U для конфігурацій 5f2(U4+) або 5f3(U3+) у схемі 

проміжного зв’язку. Ця сполука відрізняється вираженою магнітокристалічною 

анізотропією. [100] (гексагональна вісь a) є напрямком легкого намагнічування, 

намагнічування в напрямку [120] (гексагональна вісь b) є помітно нижчим, тоді 

як [001] (гексагональна вісь c) є важким напрямком із полем анізотропії оціненим 

порядку 300 Тл [146]. За допомогою порошкової нейтронної дифракції було 
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підтверджено, що атоми галію перебувають у немагнітному стані, а магнітні 

моменти атомів урану орієнтовані в одній площині. Але цей метод не дав змоги 

отримати детальніші дані щодо орієнтації моментів [150]. 

Електронний внесок до теплоємності γ = 10 мДж моль−1К−2 [151, 152] є 

порівнянним зі значенням, отриманим для LaGa2, γ = 5 мДж моль−1К−2 [153], що 

вказує на відсутність високої густини електронних станів на рівні Фермі. Однією 

з причин цього, могла би бути, звісно, локалізація 5f-станів. Дані дослідження за 

допомогою розсіяння поляризованих нейтронів [154], можливо, свідчать про 

наявність стану U4+. На наявність локалізованих 5f-станів вказують результати 

розрахунків зонної структури з перших принципів (ab initio) [155] і розрахунків 

кристалічного електричного поля (CEF) [156], хоча залишається невизначеність 

щодо їхнього типу – 5f2 чи 5f3. Протилежний висновок, тобто про 

делокалізований характер 5f-станів, було зроблено на основі досліджень 

фотоемісії [157]. Нарешті, ні локалізована, ні делокалізована моделі не давали 

змоги переконливо інтерпретувати результати експериментів з вимірювання 

магнітоопору й ефекту де Гааза – ван Альфена (dHvA) [151] у випадку 

розрахунку поверхні Фермі в рамках наближення локальної спінової густини. 

Невизначеність щодо характеру 5f-станів стала одним з основних мотивів 

проведення досліджень при високих тисках, описаних у цій роботі . Очікувалось, 

що зміни температури впорядкування під тиску допоможуть оцінити ступінь 

локалізації 5f-станів урану в UGa2. У зонних системах тиск, як правило, виразно 

пригнічує магнітне впорядкування, а у більш локалізованих системах вплив 

тиску або ослаблюється, або може сприяти посиленню магнітних взаємодій. 

Вимірювання намагніченості та питомого електричного опору UGa2 в 

діапазоні тисків p ≤ 0.8 ГПа виявили значне зростання температури Кюрі в UGa2 

під дією тиску [158-160], вказуючи на те, що головним механізмом посилення 

обмінних взаємодій є підвищення гібридизації 5f -лігандів [161]. Тому можна 

розглядати UGa2 як матеріал, що перебуває в цікавому режимі на межі 5f-

локалізації та, як можна очікувати, перетворюється на стандартний зонний 



282  

феромагнетик лише при дуже високих тисках. У цьому випадку значення TC має 

проходити через максимум. З боку високих тисків зменшення TC, як очікується, 

обумовлюється розмиттям моментів атомів U.  

Таким чином, виправдано очікувати, що дослідження зміни TC в UGa2 під 

дією тиску в усьому діапазоні існування структури типу AlB2 дасть змогу 

визначити характер 5f-станів в UGa2 та стати основою для розвитку теоретичної 

моделі в майбутньому. 

Вимірювання опору за високого тиску 

Аналіз якості кристалів UGa2 за допомогою дифракції Лауе виявив 

двійникування з відхиленням на 2° осі a між зернами. 

Внаслідок можливої зміни форми зразка, а також положення контактів під 

час прикладення тиску абсолютні значення питомого опору можна було 

обчислити лише з істотною невизначеністю. Тому значення питомого опору при 

високих тисках буде представлено в 

умовних одиницях. У цих 

експериментах використовувалися два 

різні набори зразків, що забезпечило 

незалежні взаємно сумісні результати. 

Якість синтезованих 

монокристалів, а також їхню 

орієнтацію перевіряли вимірюваннями 

намагніченості на одному з 

фрагментів початкового злитка. 

Температурна залежність 

намагніченості має типову для 

феромагнетика форму з різким 

падінням у точці Кюрі. Значення TC = 

124 К, отримане з вимірювання в полі 

 

Рисунок 3.80 Залежність намагніченості 

UGa2 від поля, виміряна при T = 4.2 К 

для різних кристалографічних 

напрямків. Штриховою лінією показано 

теоретичний магнітний момент для U3+.  
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0.1 Тл, добре узгоджується з даними, наявними в літературі. Залежність 

намагніченості від поля (Рисунок 3.80.) також є типовою для феромагнетика з 

легкою площиною і легкою віссю [100] (вісь a). Для зразка, що використовувався 

в цьому дослідженні, намагніченість вздовж легкої осі досягла значення 

насичення Msat = 3.07μB/ф.о. (де ф.о. – формульна одиниця). Намагніченість для 

осі b сягає 2.85μB/ф.о. при 14 Тл, але вона все ще далека від насичення. 

Намагніченість для важкої осі (вісь c) при μ0H = 14 Тл більш ніж удесятеро нижча 

порівняно зі значенням для легкої осі. Температурна залежність намагніченості, 

виміряна до T = 650 К в конфігурації H//c, дає значення ефективного моменту, 

близьке до наведеного в [146]. 

На добру якість монокристалу вказує високе співвідношення R300K/R2K = 

120. На Рис. 3.81. показано результати вимірювань температурних залежностей 

ρ(T), проведених у нульовому полі для двох орієнтацій струму i//a та i//c. 

Загальна форма залежності й абсолютні значення питомого опору добре 

узгоджуються з літературними даними [148]. Вражаючими особливостями 

питомого опору UGa2 є його високе абсолютне значення в парамагнітному стані, 

що перевищує загальну межу Мотта для металічного питомого опору 

200 мкОм·см [111] (особливо для i//c), і від’ємний нахил кривої питомого опору 

dρ(T)dT < 0 вище температури впорядкування. До таких форм кривих питомого 

опору можуть призводити різні сценарії, і найбільш типові з них буде обговорено 

нижче. 

По-перше, межа Мотта (або Мотта-Йоффе-Регеля) сама по собі виражає 

той факт, що середня довжина вільного пробігу електрона не може бути 

коротшою за міжатомну відстань. Для звичайних металів з кількома електронами 

провідності на атом і регулярним розташуванням атомів цей критерій визначає 

приблизну максимальну межу металічного питомого опору в діапазоні від 100 до 

200 мкОм·см. Це означає, що при наближенні до цієї межі окремі внески до 

питомого опору більше не будуть адитивними, тобто не можна застосовувати 

правило адитивності Матіссена для розділення окремих внесків. Як показано у 
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[112], збільшення питомого опору в розупорядкованих сплавах до межі Мотта 

призводить до слабкого від’ємного нахилу dρ(T)dT < 0. Хоча такий ефект 

спочатку пояснювали особливостями густини станів N(EF) поблизу рівня Фермі, 

його загальний характер вказує радше на слабку локалізацію, тобто ефект 

квантової інтерференції для довжини хвилі електрона, близької до відстані між 

центрами розсіяння, що поступово порушується тепловими флуктуаціями [162, 

163]. 

По-друге, криві питомого опору, подібні до кривої для UGa2, 

спостерігалися навіть для сплавів актинідів, наприклад у простих зонних 

системах з малою відстанню U–U, як-от сплави U-Mo [113], які підкоряються 

обмеженням критерію Мотта. З іншого боку, питомий опір цілого класу сполук 

з більшою відстанню U–U, які можна 

приблизно класифікувати як 

вузькозонні системи, значно 

перевищує межу Мотта. Такі системи 

часто мають низький остаточний 

питомий опір (заледве 2 мкОм·см), що 

вказує на високу якість матеріалу та 

слабке розсіяння на домішках. Якщо 

при високих температурах у 

вузькозонних системах з’являється 

значне розсіяння, що визначає 

питомий опір, яке іноді 

супроводжується від’ємним нахилом 

[47, 165], воно може бути пов’язаним 

із розсіянням на спіновому безпорядку 

в парамагнітному стані або розсіянням 

на спінових флуктуаціях у матеріалах, 

які взагалі не впорядковуються. У 

 

Рисунок 3.81. Питомий опір UGa2 для 

струму i//a (0 Тл) та  i//c (0 і 14 Тл). 

Магнітне поле H прикладене 

перпендикулярно осі c. Вертикальні 

відмітки показують температуру Кюрі у 

різних полях. Криві питомого опору 

полікристалів DyGa2 і SmGa2 (точкові 

пунктирні лінії) з роботи [164] показано 

для порівняння.  
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такому разі від’ємний нахил може також спричинятися тепловим порушенням 

слабкої локалізації, але жодних прямих свідчень цього в нас немає.  

Інший добре відомий сценарій, що призводить до від’ємної величини dρ/dT 

у, наприклад, сполуках Ce [166], – це ефект Кондо. Проте його слід відкинути у 

випадках сильно феромагнітного основного стану й малого коефіцієнта 

Зоммерфельда γ, тому що екранування Кондо призводить до сильно 

корельованого немагнітного або слабко магнітного стану з великим γ. Як уже 

згадувалося вище, коефіцієнт Зоммерфельда UGa2 є досить малим γ = 

10 мДж моль−1·К−2 [151, 152], що свідчить про те, що сценарій типу Кондо не 

може застосовуватися до цієї сполуки.  

Для повноти слід урахувати можливість того, що від’ємна величина dρ/dT 

обумовлюється впливом специфічної електрон-фононної взаємодії на розсіяння 

на домішках [167]. Той факт, що ділянка з від’ємним нахилом у діапазоні 

температур вище TC зникає під дією магнітного поля (Рисунок 3.81.), 

недвозначно вказує на вирішальну роль впливу розсіяння на спіновому 

безпорядку, а не електрон-фононного розсіяння. Зовнішнє магнітне поле могло 

би пригнічувати флуктуації магнітних моментів, але його вплив на фононний 

спектр є малоймовірним. Тому, принаймні у випадку UGa2, цей варіант можна не 

розглядати.  

Що стосується конкретних особливостей питомого опору UGa2, його 

значення в точці максимуму, розташованій трохи вище TC, сягає 300 мкОм·см. У 

роботі [148] отримано навіть вище значення – 350 мкОм·см. Така розбіжність 

перевищує похибку через визначення структурного фактора, яка має бути в 

межах 10%. Проте ця різниця може бути більшою для дуже малих зразків, розмір 

яких обмежено розміром монокристалу. Саме ця обставина має місце у випадку 

цієї роботи і [148]. 

Оскільки в разі UGa2 правило Матіссена не виконується, для отримання 

чисто магнітного внеску недостатньо просто відняти величину питомого опору 

немагнітного аналогу. Горизонтальна ділянка кривої ρ(T) для UGa2 в 
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парамагнітному стані свідчить про те, що внесок електрон-фононного розсіяння 

є відносно невеликим. У рідкісноземельних аналогах RGa2, що є 

ізоструктурними до UGa2, спостерігається інша картина, а саме, питомий опір 

монотонно зростає принаймні до 300 К (Рисунок 3.81.). Інтерметаліди RGa2 є 

антиферомагнетиками з температурами магнітного впорядкування, які не 

перевищують 15 К, і переважним внеском взаємодії РККЙ. Крива ρ(T ) для DyGa2 

є типовою для серії RGa2, а SmGa2 має найвищий питомий опір при кімнатній 

температурі в цій серії через внесок (Рисунок 3.81.) [168, 169]. Жодна з цих 

кривих, так само як і жодна інша для ізоструктурних сполук RGa2 не схожа на 

температурну залежність ρ(T) для UGa2. Основна відмінність полягає в тому, що 

менша величина розсіяння на спіновому безпорядку в RGa2 дає змогу проявитися 

електрон-фононному розсіянню, що відповідає за лінійне зростання питомого 

опору за високих температур у цих сполуках. 

Внесок в питомий опір розсіяння на розупорядкованих спінах в RGa2 

становить 40 мкОм·см або менше, незважаючи на значно більші моменти, 

порівняно із ураном, особливо у випадку важких рідкісноземельних елементів 

[170]. Це вказує на набагато сильніший зв’язок 5f-моментів (UGa2) з електронами 

провідності порівняно з їхніми аналогами 4f (RGa2). Взагалі, температури 

впорядкування та внесок розсіяння на спіновому безпорядку в UGa2 вдесятеро 

більші порівняно з аналогами RGa2. З іншого боку, у тих самих сполуках магнітні 

моменти атомів урану приблизно втричі менші, ніж в атомів важких 

рідкісноземельних металів. Відомо, що внаслідок взаємодії РККЙ температура 

впорядкування й величина розсіяння на спіновому безпорядку пропорційні  

(𝑔 − 1)2𝐽(𝐽 + 1)𝐽𝑆𝐹
2  – добутку квадрата магнітного моменту та величини Jsf, що 

характеризує силу обмінного зв’язку між електронами провідності й 4f. 

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що ефективний обмінний зв’язок Jsf у 

сполуці UGa2 має бути приблизно на два порядки величини більший порівняно, 

наприклад, із DyGa2. 
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Температура переходу в UGa2 відповідає різкому падінню питомого 

електричного опору. Ми пов’язали TC з максимумом dρ(T)/dT , що дає TC = 122 К 

для i//c. Зменшення за температури нижче TC сповільнюється горбом, що 

спостерігається в обох напрямках струму. У роботі [151] його виникнення було 

пов’язано з деформацією ґратки, хоча, на нашу думку, немає жодних 

переконливих доказів того, що деформація починається не при критичній 

температурі, а на 25 К нижче за неї. Тому походження цього горба залишається 

незрозумілим. 

Температура Кюрі для i//a знаходиться в тому ж діапазоні, що і для i//c та 

відповідає аналогічному падінню ρ(T), хоча в останньому випадку вона є 

набагато менш вираженою і її досить важко визначити навіть за атмосферного 

тиску. В області низьких температур обидві криві питомого опору спадають до 

дуже низьких значень, досягаючи значень 1.8 і 2.3 мкОм·см за мінімальної 

температури T = 1.8 К для i//a та i//c відповідно. Можна припустити, що внесок 

електрон-фононного розсіяння, пропорційний до T3 у перехідних металах зі 

станами з більшою ефективною масою, наявними при EF (порівняно з простими 

металами, у яких внесок електрон-фононної взаємодії пропорційний T5 за 

низьких температур), за низьких температур може бути малим. Наприклад, у 

роботі [170] показано, що питомий опір немагнітної сполуки LaGa2 досягає лише 

10 мкОм·см при T = 50 К. Тому ми здійснили попередній аналіз кривих питомого 

опору UGa2, виміряних за температур нижче 30 К для обох орієнтацій струму, за 

допомогою виразу: 

 𝜌(𝑇) = 𝜌0 + 𝐴𝑇2 + 𝐵𝑇(1 + 2𝑇 Δ⁄ )exp (−Δ 𝑇⁄ )   (3.10) 

Два перші доданки в цьому рівнянні відповідають наближенню фермі-

рідини для електрон-електронного розсіяння. Третій доданок описує внесок 

магнонів (електрон-магнонне розсіяння), який, як припускається, домінує через 

сильне розсіяння на спіновому безпорядку. Такі вирази мають добре описувати 

залежність ρ(T) за температур, помітно менших за TC, де переважними 

низькоенергетичними магнітними збудженнями є магнони, а значення питомого 

опору набагато нижчі за межу Мотта. Параметр Δ відповідає мінімальній енергії 
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збудження магнона (магнонна заборонена зона), яка являє собою найнижчу 

енергію магнітної анізотропії – у UGa2 це, найімовірніше, має бути анізотропія в 

базальній площині. Оцінка анізотропії в межах площини на основі даних щодо 

намагніченості (Рисунок 3.80.) за допомогою лінійної екстраполяції залежності 

M(H) для орієнтації [120] до точки перетину з кривою для [100] дає значення 

32 Тл або, з урахуванням магнітного моменту 3μB/U, значення Δ приблизно 96 К. 

Як видно з Рис. 3.82. (a), формула (3.10) підходить для опису кривих 

питомого опору в обох напрямках струму, i//a та i//c. Параметри апроксимації 

для температурного діапазону 1.8 К < T <30 К наведено в Таблиці 3.15. Вони 

вказують на те, що внесок магнонного члена для конфігурації i//c є більшим, ніж 

для i//a, що узгоджується із в загальному сильнішим розсіянням 

розупорядкованих спінах. Ширина спінової забороненої зони близько 60 К добре 

узгоджується з оцінкою анізотропії в межах площини в 96 К. Коефіцієнт внеску 

фермі-рідини A відповідає значенню, якого слід очікувати на основі відношення 

Кадовакі-Вудса A/γ2 = 10−5(мкОм·см К−2)(мДж моль−1 К−2)2, що дає 

 

Рисунок 3.82. (a) Низькотемпературний питомий опір UGa2 в нульовому 

полі для двох різних конфігурацій струму. Суцільними лініями показано криві 

апроксимації формулою (3.10) для зручності сприйняття на графіку наведено 

лише кожну третю точку; (b) Порівняння внесків фермі-рідини (ρФР) та 

магнонів (ρмагнон) у питомий електричний опір UGa2 в нульовому полі. Для 

зручності сприйняття на графіку наведено лише кожну третю точку. 



289  

A = 1·10−3 мкОм·см К−2 для γ = 10 мДж моль−1 К−2. З Рис. 3.82. (b) видно, що 

внесок фермі-рідини фактично складає лише дуже малу частку загального 

питомого опору. 

Таблиця. 3.15. Параметри апроксимації для формули (3.10), застосованої до 

питомого опору UGa2 в нульовому полі. 

 ρ0 (мкОм·см) A (мкОм·см K-2) B (мкОм·см·K−1)  (K) 

  0 Tл   

i//a 1.7 1.1·10−3 0.9 54 

i//c 2.4 1.4·10−3 2.4 65 

  14 Tл (H ⊥c)   

i//c 9.0 2.0·10−3 2.4 63 

Внески електрон-електронного (ρФР) й електрон-магнонного (ρмагнон) 

розсіяння в питомий електричний опір UGa2 показано на Рис. 3.82. (b) на 

прикладі результатів вимірювання для i//c в нульовому полі. Видно, що 

магнонний внесок домінує за температур нижче 35 К, а за вищих температур 

формула (3.10) більше не підходить для опису експериментальних даних. 

 Магнітне поле, прикладене в напрямку, перпендикулярному осі c, впливає 

на залежність ρ(T) в усьому діапазоні температур (Рисунок 3.81.): воно збільшує 

питомий опір у низькотемпературній області, а за високих температур його 

вплив є протилежним. Точка розділу цих двох областей для поля 14 Тл – близько 

36 К.  

Найбільш виражена зміна 

залежності питомого опору 

спостерігається поблизу температури 

Кюрі, де аномалія TC зсувається зі 

122 К (0 Тл) до 136 К (14 Тл). Зсув і 

розширення аномалії під дією поля є 

загальною закономірністю, 

притаманною феромагнетикам. 

Ділянка з від’ємною величиною dρ/dT 

 

Рисунок 3.83. Залежність від поля 

значень питомого опору, виміряних при 

T = 2 К (заштриховані кружки) і 300 К 

(незаштриховані квадрати) для UGa2 у 

конфігурації i//c. Графік містить дві 

вертикальні осі. 
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майже повністю зникає під дією магнітного поля, а питомий опір при TC 

зменшується на третину, тобто приблизно на 100 мкОм·см порівняно зі 

значенням при H = 0 (Рисунок 3.81.). Зміни залишкового питомого опору, який 

збільшується більш ніж утричі, з 2 мкОм·см до 9 мкОм·см (Рисунок 3.83.), 

можуть обумовлюватися звичайним магнітоопором. На питомий опір при 

кімнатній температурі збільшення поля впливає менше: він лишається майже 

сталим до 6 Тл, а потім монотонно спадає, зменшуючись на 9% при наближенні 

до 14 Тл. Формулу (3.10) все-одно можна застосовувати для опису даних при 

14 Тл, що дає Δ = 63 К, ρ0 =9.0 мкОм·см, A = 2.0·10−3 мкОм·см К−2. Коефіцієнт 

B залишається незмінним у межах похибки апроксимації. Діапазон температур, 

у якому можна застосовувати формулу (3.10), звужується з 2 К < T < 30 К у 

нульовому полі до 2 К < T < 18 К при 14 Тл.  

Вимірювання питомого опору за високого тиску виконували лише для 

орієнтації струму i//c, оскільки в цьому випадку аномалія при температурі Кюрі 

є більш вираженою порівняно з конфігурацією i//a. Тому конфігурація i//c 

забезпечує надійнішу оцінку TC зразка під тиском, незважаючи на розширення 

особливостей ρ(T), імовірно через відхилення від гідростатичності. Як видно з 

Рис. 3.84. (a), форма залежності ρ(T) зі збільшенням тиску поступово 

 

Рисунок 3.84. (a) Вибрані криві питомого опору UGa2, виміряного в 

конфігурації i//c. Пунктирною лінією показано дані, зібрані для зразка, до якого 

приклали тиск більше 16 ГПа. (b) Детальний вигляд кривих питомого опору 

UGa2 в області переходу (конфігурація i//c). Пунктирною лінією показано дані, 

зібрані для зразка, до якого приклали тиск більше 16 ГПа. 
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видозмінюється без жодних різких стрибків і розривів. Чітко видно, що 

температура Кюрі зростає з підвищенням тиску. Цю зміну добре ілюструє 

збільшене зображення області переходу (Рисунок 3.84. (b)). З підвищенням тиску 

падіння питомого опору, пов’язане з переходом, зсувається в бік вищих 

температур. Було проведено аналіз першої похідної для кожної залежності ρ(T ), 

щоб установити точні значення TC для всіх тисків (Рисунок 3.85.). Було виявлено, 

що температура Кюрі UGa2 зростає з підвищенням тиску до TC = 154 К при P =  

14.2 ГПа. Вище цього тиску температура Кюрі починає знижуватися набагато 

швидше, ніж вона зростала [171-177]. Ретельніший розгляд залежності TC(p) дає 

змогу зробити висновок, що максимальне значення TC досягається при 

приблизно P =  13 ГПа, хоча для цього значення тиску немає експериментальних 

даних. При P =  15.2 ГПа сполука UGa2 все ще є феромагнітною з температурою 

впорядкування TC = 147 К. 

Один зі зразків навантажили до 

тиску між 19.5 і 21 ГПа (точкові 

пунктирні лінії на Рис. 3.84. (a) і Рис. 

3.84. (b)). У такому стані він не 

виявляв жодних ознак магнітного 

фазового переходу. Причиною 

підвищеного значення ρ0 у такому 

стані може бути структурне 

перетворення, що спостерігалося при 

тиску близько 16 ГПа [151]. Оскільки 

контакти зі зразком не було втрачено і 

значення ρ300K для нього відповідало значенню, отриманому з залежності ρ300K(p) 

для інших тисків (Рисунок 3.86.), припускаємо, що в UGa2 між 15.2 і 21 ГПа 

справді має місце пригнічення магнітного порядку. Через брак 

експериментальних даних у цьому діапазоні тисків точне значення критичного 

тиску не вдалося визначити. Втім слід зауважити, що екстраполяція залежності 

TC(p) (Рисунок 3.85.) до перетину з віссю температур вказує на те, що TC має 

 

Рисунок 3.85. Залежність від тиску 

температури Кюрі UGa2. 
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перетворюватися на нуль між 16 і 18 ГПа. Що стосується кристалічної структури 

UGa2 за високого тиску, то у роботі [149] вказана можливість неперервних змін 

міжплощинних відстаней. Проте для встановлення кореляції між структурою і 

магнетизмом високотискової фази необхідна чітка ідентифікація високотискової 

структури. 

Аналізуючи залежність ρ(T), 

отриману в ході експерименту з 

високими тисками, слід брати до уваги 

зміну структурного фактора під час 

збільшення тиску, що робить 

абсолютні значення питомого опору 

ненадійними. Оскільки в комірці цього 

типу контакти не прикріплено щільно 

до зразка, можна, зокрема, очікувати 

незначних коливань в області 1–2 ГПа, 

тоді як при вищих тисках контакти 

зазвичай вже зафіксовано. Ми 

припускаємо, що саме це і є 

найімовірнішою причиною падіння 

питомого опору між 0.4 і 1.7 ГПа (Рис. 

3.84. (a)). Порівнюючи дані, зібрані за 

значень тиску вище 1.7 ГПа (Рис. 3.84. (a) і Рис. 3.84. (b)), ми справді 

спостерігали плавну (за наявності) зміну структурного фактора в цьому 

експерименті, а отже, зміни під дією тиску залишкового питомого опору й 

питомого опору при кімнатній температурі можна вважати власними рисами 

матеріалу. Хоча в цьому діапазоні тисків контакти у принципі, можуть зсуватися, 

це мало би проявлятися у вигляді значної раптової зміни, якої не спостерігалося. 

Залишковий питомий опір, який можна досить добре представити 

значенням ρ(2.5 К), має U-подібну залежність від тиску з мінімумом між 6 і 8 ГПа 

і монотонним зростанням в області високих тисків (Рисунок 3.86.). На відміну 

 

Рисунок 3.86. Вплив тиску на питомий 

опір UGa2 при T = 2.5 К 

(незаштриховані квадрати) і 250 К 

(заштриховані кружки). Криві питомого 

опору було порівняно з відповідними 

значеннями при P =  0.4 ГПа. Лінії 

наведено для наочності.. 
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від ρ(2.5 К), питомий опір при кімнатній температурі зменшується під дією тиску 

(Рисунок 3.86.). Оскільки в комірці тиску надійні результати вимірювання 

кривих ρ(T) можна отримати лише до приблизно T = 250 К, як показник 

використовується значення ρ(250 К) замість ρ(300 К). Як видно з Рис. 3.86., 

залежність ρ(250 К) спадає в усьому діапазоні тисків. Вона виходить на плато, 

що простягається від 3  ГПа до 8 ГПа, після чого стрімко спадає при тисках вище 

12 ГПа. Близькість значень тиску, при яких змінюється характер і ρ(2.5 К), і 

ρ(250 К), вказує на те, що ці зміни під дією тиску можуть мати однакові причини.  

Різка зміна як залишкового 

питомого опору, так і питомого опору 

при кімнатній температурі є не єдиною 

якісною зміною, що спостерігається 

при тиску близько 12 ГПа. У тій самій 

області тисків змінюється характер 

усієї залежності ρ(T) (Рисунок 3.87.). 

Аномальне зменшення питомого 

опору зі зростанням T в 

парамагнітному стані спостерігалося 

для всіх тисків нижче P =  12.5 ГПа. 

При P =  14.7 ГПа з’являється локальний мінімум за T ≈ 220 К. Нарешті, dρ/dT > 

0 при P =  15.0 ГПа. 

Низькотемпературний питомий опір UGa2 можна апроксимувати 

формулою (3.10) у всьому діапазоні тисків. Зі збільшенням тиску температурний 

діапазон, у якому можна застосовувати цю апроксимацію, звужується: його 

верхня межа зсувається з 35 К при атмосферному тиску до 20 К при 15 ГПа. Утім 

збіг між експериментальними даними й апроксимацією залишається досить 

добрим. Отримані параметри апроксимації показано на Рис. 3.88. Характер їхньої 

залежності від тиску вказує на збільшення ширини магнонної забороненої зони. 

Енергія магнонної забороненої зони є мірою енергії магнітної анізотропії в 

розрахунку на атом U; це можна пояснити підвищенням гібридизації, що є 

 

Рисунок 3.87. Поступова поява 

додатної похідної dρ/dT в 

парамагнітному стані. 
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важливим складником двоіонної анізотропії. Її зменшення у високотисковому 

діапазоні може бути пов’язано з пригніченням магнітних моментів U. Коефіцієнт 

B поводиться аналогічним чином. Окрім параметрів рівня Фермі, він включає 

величину зв’язку електронів провідності зі спінами 5f-станів, який також, 

імовірно, підтримується тиском, до різкого падіння 5f-моментів. Коефіцієнт A 

внеску фермі-рідини має слабку тенденцію до зростання, що може свідчити про 

збільшення густини станів при EF, що також відповідає сильнішій гібридизації 

станів електронів провідності на рівні Фермі з 5f-станами,які практично не дають  

 внеску в N(EF) за атмосферного тиску. Ця невизначеність, проте, значною 

мірою пов’язана з відносно малим внеском розсіяння e–e в загальну величину 

питомого опору. 

Отримані експериментальні 

результати вказують на те, що 5f-стани 

в UGa2 не є звичайними зонними 

станами. У такому разі температура 

впорядкування з самого початку 

знижувалася б під дією тиску. Але 

вони також не є повністю 

локалізованими, оскільки це означало 

б дуже малі зміни TC. Єдиним 

сценарієм, сумісним з отриманими 

даними щодо зміни критичної 

температури з тиском, а саме 

вираженим зростанням з виходом на 

насичення й подальшим падінням, має 

бути проміжна ситуація. 

Таку немонотонну поведінку 

можна, наприклад, отримати в рамках 

моделі ланцюжка Доніаха [178]. У цій 

 

Рисунок 3.88. Залежність від тиску 

ширини магнонної забороненої зони й 

коефіцієнта B магнонного члена у 

формулі (3.10). 
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моделі і взаємодія РККЙ, і взаємодія Кондо, залежать від параметра J обмінної 

взаємодії між локальними спінами та спінами електронів провідності. 

Підвищення гібридизації призводить до збільшення J і, як наслідок, збільшення 

міжпозиційного обмінного зв’язку, але, коли вона стає надто сильною, ефект 

Кондо викликає екранування локальних моментів і магнітний порядок зникає. 

Така модель часто використовується, наприклад, для опису матеріалів на базі Ce. 

Однак вона не підходить для кількісного опису сильно феромагнітних сполук U. 

Нам довелося би припустити, що має місце обмінна взаємодія простого типу 

РККЙ. Як зазначалося вище, це не так, тому що температура впорядкування 

UGa2 на порядок вища, ніж сполуках RGa2 із взаємодією РККЙ, хоча останні 

мають набагато вищі спінові моменти. Що ще важливіше, у такому разі довелося 

би припустити, що механізмом, який відповідає за пригнічення магнетизму, є 

ефект Кондо. Ефект Кондо (який може призводити до від’ємної величини dρ/dT) 

є специфічним механізмом, у якому переважну роль відіграє екранування або 

компенсація спінів, а не делокалізація. У нас немає жодних свідчень на користь 

компенсації спінів в UGa2 з моментами U 3μB. З іншого боку, при високих тисках, 

коли ефект Кондо мав би бути сильнішим, ми бачимо, що крива питомого опору 

постійно має додатний нахил. 

Модель, яка досі успішно застосовувалася до легких актинідів, ґрунтується 

на обмінній взаємодії, індукованій гібридизацією (що діє незалежно від взаємодії 

РККЙ), і сильно залежить від напрямку. Вона також ґрунтується на змішуванні 

двох типів станів, а саме сильнокорельованих f-станів і станів електронів 

провідності, при цьому мається на увазі змішування в сенсі резонансного 

розсіяння. Вона розширює теорію Коблана-Шріффера [179] і передбачає сильно 

анізотропну обмінну взаємодію з сильним феромагнітним обміном вздовж 

найкоротших зв’язків між f-атомами й магнітними моментами, орієнтованими 

перпендикулярно до них. У такому разі енергії магнітної анізотропії можуть бути 

дуже високими [3]. У згаданій такій моделі підвищення гібридизації внаслідок 

зменшення міжатомної відстані під дією тиску спочатку призводить до 

посилення міжпозиційних обмінних взаємодій 5f–5f. Проте на певному етапі 
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гібридизація починає впливати на 5f-моменти, призводячи до їхнього розмиття, 

і врешті-решт магнітні моменти та їх упорядкування зникають сильно 

нелінійним чином.  

Характер залежності TC(p) в UGa2 узгоджується з передбаченнями такого 

двозонного підходу, у якому гібридизація грає подвійну роль: з одного боку, вона 

сприяє підвищенню гібридизації 5f–5f або 5f-лігандів, з іншого – призводить до 

розмиття магнітних моментів 5f через розширення 5f-станів. Після подальшого 

збільшення тиску підвищення обмінних взаємодій з надлишком компенсується 

розмиттям моментів. Для прямої оцінки величини магнітних моментів урану 

було б цікаво простежити за зміною намагніченості, але для тисків порядку 

10 ГПа поки що такі вимірювання не є можливими. Тому використовують 

непрямі методи на зразок вимірювань опору як у даному випадку для UGa2. 

Також нетривіальний характер 5f станів та їх модифікація під дією тиску 

дозволяє зрозуміти, чому стандартні обчислювальні схеми не забезпечують 

адекватного опису топології поверхні Фермі UGa2. Було б цікаво подивитися, чи 

могли б методи LDA+U (LDA – наближення локальної густини), що краще 

відображають більш локалізовані системи, пояснити результати експериментів 

для dHvA. 

Досі про збільшення критичної температури під дією тиску повідомлялося 

лише для небагатьох сполук U, а саме для UTe і USe [180], UPtAl [181] або UIn3 

[182]. Це робить випадок UGa2 ще цікавішим.  

Слід відзначити, що ситуація, у якій анізотропія змушує магнітні моменти 

5f розташовуватися в напрямку, перпендикулярному найкоротших зв’язків U–U, 

є типовою для анізотропної обмінної взаємодії, опосередкованої гібридизацією 

[3], хоча вона може мати ширшу придатність у тих матеріалах, у яких 5f-стани 

беруть участь в анізотропних зв’язках і сильна спін-орбітальна взаємодія 

призводить до великих орбітальних моментів навіть у разі зонних станів [5]. В 

UGa2 відстань U–U вздовж осі c (4.012 Å) є коротшою, ніж у базальній площині 

(4.21 Å), що означає, що моменти атомів урану лежать в одній площині, а вздовж 
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осі c має місце сильна феромагнітна взаємодія. Певне розуміння дають дані 

непружного розсіяння нейтронів [183]. Вони вказують на відсутність збуджень 

кристалічного поля, але демонструють наявність магнонних збуджень з 

дисперсією вздовж осі c, підтверджуючи те, що обмінна взаємодія вздовж c є 

головною рушійною силою магнітного впорядкування. Ширина магнонної 

забороненої зони від 7 до 8 меВ (80–90 К) добре узгоджується з шириною 

забороненої зони, отриманої з залежності ρ(T ), і з помірною анізотропією a–b, 

що підтримує низькоенергетичні магнонні моди, що поширюються, з моментами 

атомів U, перпендикулярними c. Спостереження магнонів може слугувати 

додатковим доказом певної локалізації 5f-станів, оскільки зонні 5f-системи не 

виявляють ознак виражених магнонних збуджень [184]. 

Характер UGa2 у високотисковій фазі, яка існує при тисках вище 16 ГПа, 

поки що залишається невідомим, оскільки цю структуру досі не вдалося 

однозначно ідентифікувати. Хоча згадувалося, що симетрія змінюється з 

гексагональної на тетрагональну [149], у той час як міжплощинні відстані під час 

цього переходу змінюються неперервним чином, є певні сумніви щодо 

подробиць структури високотискової фази. По-перше, запропонована структура 

типу Cu2Sb не належить до числа похідних типу AlB2 [185]. По-друге, параметри 

ґратки для високотискової фази типу Cu2Sb, наведені в оригінальній роботі [149], 

призводять до вищих об’ємів на 1 ф.о. UGa2 порівняно з гексагональною фазою 

типу AlB2. Ця проблематика потребує додаткового дослідження структурного 

переходу та його ролі в пригніченні магнетизму в UGa2. 
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3.2.4. UCoAl  

Дослідження UCoAl за високих тисків мали на меті вивчення природи 

відхилення властивостей цієї сполуки від моделі Фермі рідини (ФР або FL) та її 

можливий зв'язок із існуванням квантового критичного стану [186-188]. Зокрема, 

чи може існувати виразна NFL поведінка, яка не пов’язана безпосередньо з 

наближенням до точки сингулярності, де коефіцієнти FL поступового зростають 

або навіть розходяться. Натомість чи можна поведінку NFL пов’язати із 

існуванням фази, котра має скінченну (на відміну від точкової) область 

стабільності в околі появи магнетизму, хоча безпосередньо з ним і не 

пов’язаною. 

Така поява NFL поведінки була експериментально доведена, наприклад, 

для MnSi, сполуки, яка демонструє слабкий магнетизм колективізованих 

електронів. Було показано[189], що подавлення магнітного порядку в цій сполуці 

за допомогою високого тиску призводить до появи NFL фази, котра має 

розширену область стабільності. Іншим прикладом є добре відомий слабкий 

феромагнетик ZrZn2, який демонструє NFL масштаб T5/3 питомого опору без 

будь-якого впливу зовнішніх управляючих параметрів [190]. Отримані 

експериментальні дані були інтерпретовані як обумовлені граничним станом 

фермі-рідини. 

Сполука UCoAl, яка є предметом даного дослідження, знаходиться на межі 

магнітного порядку, і може бути класифікована як зонний метамагнетик [191, 

192], тобто матеріал з колективізованими електронами без жодного магнітного 

порядку в нульовому магнітному полі, але з утворенням магнітного моменту за 

допомогою поля, тобто з метамагнітним переходом (ММП). Такий ММП можна 

спостерігати тільки нижче певної температури. Архетипами зонного 

метамагнетизму є YCo2 та LuCo2, з критичним метамагнітним полем, що  

наближається до 100 Т. Хоча сполука UCoAl демонструє надзвичайну схожість 

феноменології (як, наприклад, критичне поле Hc, що квадратично зростає з 

температурою), її характерний діапазон енергії, що цікаво, є низьким, (0Hc = 
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0.65 Тл). Подібно до інших сполук зі структурою типу ZrNiAl (гексагональною), 

сполука UCoAl є магнітно одновісною, і тому магнітний момент може бути 

утворений тільки шляхом прикладення поля вздовж осі c. Критичне 

метамагнітне поле Hc сполуки UCoAl, значення якого менше 1 Т, є дуже 

чутливим до тиску та наявності домішок. Всупереч цьому, наведене 

намагнічування близько 0.4 µB/ф.о. для H//c в монокристалі або 50 % цього 

значення в полікристалі (через одновісну анізотропію) тільки плавно змінюється 

зі зміною тиску чи концентрації домішок [193]. Хоча намагніченість у 

метамагнітному стані є відносно низькою, але вона є наслідком взаємної 

компенсації значних антипаралельних спінових та орбітальних моментів атомів 

урану [191, 194, 195]. В полях нижче критичного поля Hc UCoAl не виявляє ознак 

магнітного впорядкування, що було пояснене геометричною фрустрацією в 

квазі-ґратці Кагоме в базисній площині [196]. Але той факт, що багато 

ізоструктурних сполук UTX є феромагнетиками (наприклад, URhAl [197]) або 

демонструють принаймні феромагнітну взаємодію в базисній площині, робить 

таке припущення спірним.  

В UCoAl NFL поведінка немагнітної низькопольової фази була виявлена 

на основі вимірювань низькотемпературного питомого опору, який демонструє 

степеневу залежність bTn з показником n = 5/3 [198, 199], що пояснювали 

феромагнітними спіновими флуктуаціями. Однак відповідні експериментальні 

дані є суперечливими, і в [200] повідомлялось про показник n = 2, тобто 

відновлення FL поведінки, для температур нижче 0.5 K. 

Характеристика FL AT2 виразно відновлюється в UCoAl у магнітному 

високопольовому стані вище Hc. Критичне метамагнітне поле швидко 

збільшується зі збільшенням прикладеного тиску, але метамагнітне 

впорядкування повністю пригнічується тільки при дуже високих тисках, які 

перевищують ≈ 6 ГПа. Це призводить до зникнення питомого опору NFL поблизу 

цього значення тиску [193]. 
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Рисунок 3.89. Комбіновані дані намагнічування для UCoAl і U(Co,Fe)Al при 

різних тисках. Спонтанний ФМ стан існує на лівому кінці діаграми зі 

спонтанною намагніченістю M ~0.45 µB/ф.о. і потребує магнітного поля для 

стабілізації. Критичне метамагнітне поле Hc (чорна штрихова лінія і її проекція 

на площину (p,H) – зелена штрихова лінія) зростає зі збільшенням тиску p доти, 

поки в кінці метамагнетизм не буде пригнічений при тисках вище 6 ГПа. При 

цьому критичному тиску, позначеному червоною стрілкою, приріст 

намагніченості на метамагнітному переході ΔM зменшується до нуля. Масштаб 

Фермі рідини для питомого електричного опору AT2 з’являється в магнітному 

стані (як в спонтанному, так і породженому полем), позначеному блакитним 

кольором. Тут цей режим названий легкою фермі-рідиною (LFL), оскільки 

флуктуації в ньому принаймні частково виморожуються завдяки утворенню 

моменту. Режим не-Фермі рідини відповідає позначеному червоним кольором 

немагнітному стану і фактично доходить до ≈ 6 ГПа, де переходить у важку 

фермі-рідину (HFL). Жовта площина відображає очікувану намагніченість без 

метамагнітного переходу. Штрихові лінії показують, як критичне метамагнітне 

поле зростає зі збільшенням тиску. 
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Особливістю характеристикою UCoAl є реакція NFL поведінки на 

легування або від’ємний тиск. На практиці складно розділити ці два ефекти, 

оскільки додавання до позицій атомів U і Co атомів кількох металів (U/Y, Lu; 

Co/V, Cr, Mn, Fe, Rh, Ir, Os тощо), яке розширює ґратку, призводить до 

стабілізації магнітного впорядкування. Детальніший аналіз впливу тиску на 

ґратку і магнетизм показав, що ефективним контрольним параметром є не сам 

об’єм, а радше параметр ґратки a (який впливає на найближчу відстань U–U) 

[201]. Тому додавання атомів до позицій атомів U і Co, яке розширює a, подібне 

до від’ємного тиску. Невелике розширення, наприклад, Fe на 2 % [202] або Os на 

1 % [203], стабілізує феромагнітний основний стан шляхом зсуву критичного 

метамагнітного поля до нуля, що також пригнічує характеристику  NFL. 

Примітно, що цей процес є зворотним, і високий тиск повертає назад стан NFL, 

аналогічний основному стану UCoAl [204]. Гідростатичний тиск 1 ГПа, 

необхідний для пригнічення феромагнетизму в UCo0.95Fe0.05Al (див. нижче), 

призводить до стиснення осі a Δa/a = 4.2·10−3 з урахуванням того, що стисливість 

ґратки UCoAl вздовж осі a при кімнатній температурі становить ka = 

4.2·10−3 ГПа−1 [6]. Це має означати, що a-параметр UCo0.95Fe0.05Al зменшується з 

669.3 пм [205] до 666.5 пм, що менше за a = 668.6 пм для UCoAl при 

атмосферному тиску. Надалі дискусія буде зосереджена лише на значенні 

параметру a, оскільки зміна тиску дуже мало впливає на параметр ґратки c 

(порядок величини для kc менший, ніж для ka), як і введення невеликих домішок, 

що не є суттєвим для впливу на магнетизм. З іншого боку, дані намагнічування 

під тиском показують, що максимальний прикладений тиск 1.2 ГПа не пригнічує 

повністю спонтанний  феромагнетизм в UCo0.95Fe0.05Al. Причина полягає в тому, 

що зміна складу впливає на магнітні властивості не тільки шляхом ефекту 

розміру. 

Ця ситуація показана на Рисунку 3.89., на якому по вертикальній осі 

замість температури відкладена намагніченість. Цей рисунок демонструє 

розвиток метамагнетизму як функцію тиску та магнітного поля. На задній 

частині рисунка показано, що стан сильної намагніченості дуже повільно 
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пригнічується тиском, і приріст намагніченості ΔM зменшується до нуля поблизу 

6 ГПа. Значно більші зміни відбуваються на передній стороні графіка, де для 

стабілізації стану сильної намагніченості необхідне різке збільшення магнітного 

поля, а критичне метамагнітне поле Hc зі збільшенням тиску зростає приблизно 

лінійно. Залежність намагнічування UCo0.98Fe0.02Al від тиску була подібна до 

поведінки при від’ємних тисках [202]. Хоча зовнішній гідростатичний тиск є 

технічно зручною змінною, необхідно пам’ятати, що явно вираженою 

безпосередньою причиною цього є зміна об’єму елементарної комірки чи 

окремих параметрів ґратки, які, як правило, не зростають лінійно зі збільшенням 

тиску в діапазоні кілька ГПа. У випадку UCoAl було зроблено припущення, що 

параметр ґратки a (який впливає на відстань U–U) відіграє важливу роль, і 

насправді Δa/a в UCoAl є радше квадратичною, ніж лінійною функцією тиску 

[201]. 

Магнітна сприйнятливість UCoAl, один із індикаторів наближення до ККТ, 

не має характерного низькотемпературного зростання, яке спостерігається в 

типових парамагнітних сполуках з поведінкою NFL. Як правило, χ(T) в зонних 

метамагнетиках демонструє округлий максимум, який в UCoAl з’являється 

поблизу T = 16 K [193]. Коли прикладене поле перевищує критичне метамагнітне 

поле Hc, воно породжує стан сильної намагніченості, який починається від 

низькотемпературного кінця (Hc зростає зі збільшенням T). 

Потрібно пам’ятати, що ефективним контрольним параметром фактично є 

не тиск, а стиснення ґратки в базисні площині гексагональної ґратки, яке не 

зростає лінійно зі збільшенням p. Як буде показано нижче, перехід з 

феромагнітного FL-режиму в NFL-режим при низьких температурах є переходом 

першого роду.  

В полі кількох Тесла сприйнятливість (намагніченість) є такою ж, як і у 

феромагнетика. Значні зміни намагніченості мають неочікувано малий вплив на 

питому теплоємність UCoAl. На графіку залежності C/T від T можна побачити 

тільки дуже слабке зростання при низькій T, яке досягає помірного значення 
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γ0 = 73 мДж/моль·K-2. Це значення зменшується приблизно на 20 % в 

метамагнітному стані [206]. Хоча зміна γ і є помірною, значні зміни, наприклад, 

термо-ЕРС, дають підстави вважати, що вона все ще може бути пов’язана зі 

виразною реконструкцією поверхні Фермі [207]. Таку закономірність 

продемонструвала подібна сполука UNiGa, яка має антиферомагнітний основний 

стан і метамагнітний перехід в слабкому полі, який призводить до 

феромагнітного впорядкування. У цьому випадку γ зростає по всьому переходу 

від 43 до 48 мДж/моль·K-2, що свідчить про те, що суперзонне розщеплення 

зникає [208]. Транспортні властивості 

відображають значну реконструкцію 

поверхні Фермі [209], яку можна 

пояснити сильною спін-орбітальною 

взаємодією в актинідах. 

 Поведінка сприйнятливості і 

питомої теплоємності UCoAl 

говорить, що характер NFL має 

конкретну причину, відмінну від 

фізики ККТ, в низькопольовому 

немагнітному цього зонного 

метамагнетика.  

Вимірювання опору 

Питомий електричний опір 

виявився універсальним та інформативним інструментом для вивчення розвитку 

спінових флуктуацій та магнітного впорядкування в залежності від магнітного 

поля і тиску в чистій та легованій атомами Fe сполуці UCoAl. Тут він 

використовується для побудови фазової діаграми p–H–T (тиск–поле–

температура) зазначеної сполуки та кореляції цієї діаграми з більш загальною 

«крилатою» діаграмою для феромагнетиків з колективізованими електронами. 

 

Рисунок 3.90. Температурна залежність 

питомого електричного опору 

монокристалу UCoAl для різних 

напрямків струму. Дані для менш 

якісного кристалу Б, отриманого 

методом мінералізації показані для 

порівняння. 
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Температурна залежність питомого електричного опору UCoAl виявляє 

сильну анізотропію (ρa (T) > ρc (T) – див. Рис. 3.90.), але її характер залишається 

однаковим для струмів як у базисній площині, так і вздовж напрямку c 

гексагональної структури [210]. Вона не містить аномалій, а її загальною 

характерною особливістю є тенденція до насичення при високих температурах, 

що можна пояснити спіновими флуктуаціями. Зазначена анізотропія 

відрізняється від анізотропії, наприклад, в UNiGa, яка може служити магнітним 

аналогом. В останній сполуці питомий опір для струму вздовж феромагнітно 

з’єднаних шарів U менший за опір для i//c, який відчуває антиферомагнітну 

взаємодію, наявну в основному стані [211]. 

 
 

Рисунок 3.91. Температурна залежність 

питомого електричного опору 

монокристалів UCoAl (чорні символи і 

червона лінія) і UCo0.95Fe0.05Al (символи 

і лінія фіолетового кольору) для двох 

головних напрямків струму. Для 

UCo0.95Fe0.05Al помітний перегин 

відповідає температурі Кюрі 

(позначений вертикальною пунктирною 

лінією). Для порівняння, суцільна 

чорна лінія відображає поведінку 

UCoAl при P =  6.9 ГПа (i//a). 

Рисунок 3.92. Температурна залежність 

питомого електричного опору 

монокристала UCo0.95Fe 0.05Al для i//a і 

його зміни в залежності від тиску 

(тільки для вибраних значень тиску). 

На вставці показане пригнічення 

температури Кюрі, спричинене тиском. 
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Рисунок 3.91. містить порівняння питомих опорів чистої сполуки UCoAl і 

UCoAl, в якій 5 % атомів заміщено атомами Fe. Легована залізом сполука є 

феромагнетиком при атмосферному тиску, і її криві питомого опору для обох 

напрямків струму мають виразний перегин при T = 28 K, тобто поблизу 

температури Кюрі. Необхідно зауважити, що при вищих температурах криві ρ(T) 

сполуки UCo0.95Fe0.05Al  дуже подібні до кривих UCoAl без жодного дальнього 

магнітного порядку. Це означає, що при вищих температурах в цих двох 

системах немає великої відмінності між магнітними флуктуаціями. Однак в 

UCoAl вони зберігаються до низькотемпературної межі, в той час як в сполуці, 

легованій Fe, наявні впорядковані магнітні моменти 0.45 µB/ф.о. Той факт, що 

зовнішній тиск повертає зразок, легований Fe, до метамагнітного стану, означає, 

що основний стан сполуки UCo0.95Fe0.05Al ідентичний високопольовому 

магнітному стану сполуки UCoAl. 

 Завдяки чітко вираженому масштабу T5/3, ρ (T) для UCoAl спадає крутіше, 

ніж крива питомого опору Фермі рідини T2 для UCo0.95Fe0.05Al  нижче TC. Ця 

ситуація зберігається навіть при поступовому збільшенні тиску. Зрештою, 

UCoAl під тиском 6.9 ГПа відновлює поведінку FL (встановлену тільки для i//a) 

[210]. Примітно, що залишковий 

питомий опір ρ0 у фазі високого тиску 

зростає. 

Зміна намагніченості зі зміною 

тиску, поля та концентрації вказує на 

те, що ми маємо справу з двома 

різними фазами, які при низьких 

температурах розділені границею  

фазового переходу першого роду. 

Цими фазами є немагнітна фаза 

спінових флуктуацій та феромагнітна 

фаза з моментом близько 0.4 µB/U 

(який утворюється з більших 

 

Рисунок 3.93. Деталі температурної 

залежності питомого електричного 

опору монокристалу  UCo0.95Fe0.05Al за 

низьких температур для i//a та його 

зміни під впливом тиску. 
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орбітальних та спінових моментів, які частково взаємно компенсуються). Тут 

відсутня ситуація, коли впорядкований момент, стабільний без зовнішнього 

поля, починався би з нуля, як можна було б очікувати у випадку, коли тиск чи 

легування поступово приводять до появи фазового переходу другого роду. 

Примітним прикладом є легована атомами Ru сполука UCoAl, в якій раптово 

з’являється магнітний порядок UCoAl при низьких рівнях Ru, хоча в URuAl є 

також фаза спінових флуктуацій [203]. Ще більш показовим є випадок 

стабілізації феромагнетизму шляхом додавання до підґратки U немагнітного Y 

[204]. В обох випадках безпосередньою причиною, очевидно, є розширення a. Як 

було зазначено вище, магнітна фаза UCoAl має менший γ-коефіцієнт електронної 

питомої теплоємності. 

Той факт, що явно виражена поведінка NFL питомого опору відповідає 

немагнітній фазі, робить варіант «квантової критичної точки (ККТ)» 

малопридатним для реалізації. В межах немагнітної фази коефіцієнт b в 

залежності bT5/3 не дуже сильно змінюється навіть при наближенні до 

критичного метамагнітного поля. Те ж саме буде справедливим і для 

квадратичного коефіцієнта A в породженому полем феромагнітному стані [199]. 

В околі ККТ очікується розбіжних характер залежності обох коефіцієнтів, b та A, 

при наближенні до межі фах.  Як можна побачити на Рисунку 3.89., є дві різні 

області Фермі рідини, які охоплюють з двох сторін розширену фазу NFL, яка 

ймовірно не є проявом квантового критичного стану. Дослідження буде 

зосереджене вивченні границь FL-NFL, котрі можна досягти в UCo0.95Fe0.05Al за 

допомогою помірного зовнішнього тиску. У цьому випадку явно вираженою 

безпосередньою причиною також є стиснення в базисній площині, в якій 

розділення U–U є критичним [201]. 
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Рисунок 3.94. Низькотемпературна 

частина залежностей ρ(T2) 

монокристала UCo0.95Fe0.05Al для i//a 

при різних тисках. Штрихові лінії 

вказують на відповідності, зазначені в 

тексті. 

Рисунок 3.95. Низькотемпературна 

частина залежностей ρ(T5/3) 

монокристала UCo0.95Fe0.05Al для i//a 

при різних тисках. Штрихові лінії 

вказують на відповідності, зазначені в 

тексті. 

Тому застосування високого тиску може показати, як з’єднання магнітних 

станів FL і NFL впливає на питомий електричний опір. Криві залежності 

питомого опору від високого тиску для UCo0.95Fe0.05Al показані на Рисунку 3.92., 

а їх деталі – на Рисунку 3.93. Перегин температурної залежності питомого 

електричного опору відповідає TC, вище якої насичується питомий опір через 

невпорядковані спіни, що є звичайним для феромагнетиків. Зазначений перегин 

розширюється з підвищенням тиску, поступово зміщується вниз від TC = 27 K і 

при P =  1.0 ГПа зникає. Помітною є тенденція до зменшення питомого опору 

при збільшенні тиску, і таке зменшення найпомітніше в проміжному діапазоні 

температур, приблизно між 20 К і 60 K. Цю тенденцію можна пов’язати із 

розмиванням «коліна» спінових флуктуацій – ефектом, відомим з інших випадків 

(UAl2, UPt3) із подібною формою питомого опору [212]. Зменшення внеску 

спінових флуктуацій у опір можна пояснити тим, що час життя спінових 

флуктуацій зменшується з підвищенням температури, і вони стають занадто 

швидкими, щоб відчуватись квазічастинками, відповідальними за перенос 

заряду. 
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Детальнішу інформацію можна отримати з Рисунка 3.94., на якому 

відповідні дані відкладені як функція T2. Масштаб FL AT2 очевидним чином 

продовжується в області низького тиску, хоча температурний діапазон його 

застосування поступово зменшується області низьких температур. Як видно з 

Рисунка 3.95., масштаб FL заміщується степеневою залежністю T5/3 NFL. 

Зокрема, при досягненні 1 ГПа залежність T5/3 спостерігається при низьких T, і 

область застосування цього закону при подальшому підвищенні p розширюється. 

Залежність AT2 діє аж до T = 20 K для P =  0 в UCo0.95Fe0.05Al (для i//a), але 

верхня межа області FL зі зменшенням TC падає до 10 K при P =  0.8 ГПа. Той 

факт, що режим FL можна спостерігати майже до температур 2/3·TC, має одне 

пояснення. Строго одновісний магнетизм, який знаходять в усіх сполуках UTX 

зі структурою типу ZrNiAl, усуває розміщені низько магноноподібні флуктуації, 

які в протилежному випадку вносили б внесок в якості складової питомого опору 

через невпорядковані спіни [117]. 

Фактичні значення коефіцієнта A із члена AT2 збільшуються при 

наближенні до границі FL-NFL від 0.0966 µΩ·см·K−2 при P =  0 до 

0.1218 µΩ·см·K−2 при P =  0.8 ГПа. Це збільшення є практично лінійним і тому 

не виявляє жодного розходження. Зазначені значення A в дійсності більші, ніж у 

фазі FL, породженій в UCoAl високим тиском. A = 0.07 µΩ·см·K−2 було, 

наприклад, знайдено для i//a для UCoAl при 6 ГПа [210]. Це означає, що 

немагнітна FL в дійсності може бути легшою за FL з магнітної сторони, що 

можна пояснити сильними поздовжніми спіновими флуктуаціями, наявними в 

феромагнітному стані. Коефіцієнти Зомерфельда γ можна оцінити за допомогою 

співвідношення Кадовакі-Вудса (КВ) A/γ2 = 10−5 µΩ·см·K−2/(мДж/моль·K-2)2. 

Маючи питомий опір переважно для напрямку i//a, ми нехтуємо питомим опором 

для напрямку c, який в кілька разів менший, і внаслідок цього значення γ 

зміщуються до діапазону, який спостерігався в експерименті для UCoAl, тобто 

до 73 мДж/моль·K-2 [206]. Фактичне значення γ0 для UCo0.95Fe0.05Al у 

феромагнітному стані (не показано) становить 65 мДж/моль·K-2; для 

парамагнітного стану можна вивести  γ0 ≈ 110 мДж/моль·K-2, що дорівнює 
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значенню при 0.8 ГПа, отриманому за допомогою співвідношення Кадовакі-

Вудса. Використовуючи співвідношення КВ, можна також отримати γ0 = 

83 мДж/моль·K-2 при 6 ГПа для UCoAl. Можна підсумувати, що, в жодному з 

режимів не спостерігалось значного збільшення γ0. 

В області NFL сполуки UCo0.95Fe0.05Al коефіцієнт b виявляє тенденцію до 

зменшення зі зростанням тиску. Значення b = 0.464 µΩ·см·K−5/3 для 1.0 ГПа 

зменшується до 0.377 µΩ·см·K−5/3 для 1.2 ГПа. Це добре узгоджується зі 

значенням для UCoAl (також i//a), b = 0.433 µΩ·см·K−5/3, і означає, що (і) UCoAl 

сама по собі (при P =  0) знаходиться недалеко від границі розділу FL-NFL та (іі) 

немає розходження коефіцієнта b при наближенні до цієї границі. 

Спираючись тільки на дані питомого електричного опору, неможливо 

провести лінію розмежування між станами FL і NFL, яка, крім складу і тиску, 

може також залежати від температури самої по собі. З іншого боку, щоб 

відрізнити показники n = 2 і n = 5/3, і необхідний певний діапазон температур. 

Виходячи із загальної фазової діаграми з квантовою критичною точкою ККТ, 

масштаб FL можна очікувати навіть при дуже низьких температурах, якщо не 

безпосередньо в ККТ. З наявних даних для UCo0.95Fe0.05Al неможливо зробити 

якийсь конкретний висновок про існування стану FL при підвищених тисках 

нижче діапазону температур, який вивчався. 
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Певним індикатором є сполука 

UCoAl, яка досліджувалась при 

атмосферному тиску аж до 400 мK. 

Початкові дані на Рисунку 3.96. 

показують, що масштаб NFL 

поширюється більше, ніж на один 

порядок на шкалі температури: від 

12 K і принаймні до 0.4 K. Цей 

результат суперечить даним про 

питомий опір, які містяться в роботі 

[200], де на основі дослідження 

монокристала UCoAl з залишковим 

питомим опором, ненабагато більшим 

за наший, було зроблено припущення, 

що чистий UCoAl демонструє 

характеристику T2 питомого опору за 

відсутності тиску і магнітного поля. 

Щоб показати, що низькотемпературні 

дані, представлені у даній роботі, 

достатньо якісні для розрізнення степеневих залежностей T2 і T5/3, на Рисунку 

3.96. низькотемпературні експериментальні дані відкладені також як функція T2, 

вони свідчать, що степенева залежність T2 непридатна для їх опису в основному 

стані UCoAl. 

Перехід 1: з ФМ-FL в NFL 

Перед обговоренням деталей низькотемпературної поведінки сполук 

UCoAl і UCo0.95Fe0.05Al буде корисно визначити умови виникнення зонного 

метамагнетизму 5f в ширшому контексті. Попередній аналіз показав, що в 

сполуці UCoAl, в якій було виконане заміщення атомами Fe чи Ru, існує 

феромагнітна область. Наприклад, легування атомами Fe призводить до появи 

феромагнетизму в діапазоні 1 – 40 % Fe (UFeAl є парамагнетиком Паулі) [213]. 

 

Рисунок 3.96. Якість апроксимації 

многочленами T5/3 і T2 

низькотемпературного питомого опору 

монокристала UCoAl, i//a. Зелені точки 

і пряма лінія – низькотемпературний 

питомий опір, побудований як 

залежність ρ(T5/3); сірі точки – ті ж самі 

дані, побудовані як залежність ρ(T2). 
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Аналогічна поведінка була встановлена і для заміщення атомами Rh [214] чи Os 

[215]. Магнітний порядок, який з’являється в легованій системі U(Co,T)Al, при 

переході до лівої частини рядів перехідних елементів (T) іде врозріз із загальною 

схемою, яка спостерігається в інтерметалічних сполуках урану з магнетизмом, 

що, як правило, фіксується поблизу останнього стовпчика перехідних елементів. 

Утворення магнітних моментів U забезпечується зниженою гібридизацією 5f-d, 

в той час як стани d загалом заповнені і свій внесок в магнетизм не вносять [216]. 

Проте, як бачимо, тенденція пригнічення магнетизму при переході до менше 

заповнених станів d, які наближаються до рівня Фермі і перекриваються зі 

станами 5f, не є монотонною принаймні для потрійних сполук U зі структурою 

типу ZrNiAl. Острівець магнетизму, який з’являється в UCoAl, насправді є 

невипадковим. Подібний острівець спостерігався в псевдотрикомпонентній 

системі між UNiAl (антиферомагнетик) і UFeAl для 40 – 80 % Ni [213]. Та 

обставина, що є ще одна упорядкована область, цього разу антиферомагнітна, 

яка містить більше 90 % Ni, дає підставу припустити, що характер магнетизму є 

дещо іншим. Магнітний порядок сполук UTX з Ni чи Pt, таких як UNiGa [208] 

або UPtAl [217], має чітко виражений характер локальних моментів (хоча стани 

5f залишаються в значній мірі колективізованими) з магнітною 

сприйнятливістю, яка описується законом Кюрі-Вейса, і значними ефективними 

магнітними моментами. Для T = Rh [218] та Co він інший, а через сильнішу 

гібридизацію з станами d ступінь делокалізації станів 5f навіть зростає. Можна 

очікувати, що цей тип магнетизму втратив риси, що характерні для локальних 

моментів. Дійсно, магнітну сприйнятливість для монокристала UCoAl можна 

апроксимувати за допомогою закону Кюрі-Вейса із значним незалежним від 

температури членом χ0 і порівняно невеликими ефективними моментами µeff ≈ 

1.6 µB/ф.о. тільки вище 70 K [191], що не узгоджується з картиною локальних 

моментів. Інша відмінність полягає в тому, що стани d перехідного металу 

заповнені менше і можуть вносити свій внесок в утворення моменту. Наприклад, 

в UCoAl в метамагнітному стані породжуються значні спінові моменти Co [195, 

219, 220], які паралельні переважаючим орбітальним моментам U і 
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антипаралельні меншим спіновим моментам U. На більш високому рівні 

узагальнення немонотонні зміни магнітних властивостей можуть бути пов’язані 

з подвійною роллю гібридизації  5f лігандів. Сильніша гібридизація, з одного 

боку, намагається дестабілізувати магнітні моменти, з іншого – сприяє обмінній 

взаємодії між моментами. 

Після заміни Co в UCoAl металом з останнього стовпчика ряду перехідних 

(d-електронних) металів сполука UCoAl випадає з острівця магнетизму. 

Метамагнітний характер до деякої міри зберігається, але критичне метамагнітне 

поле скрізь зростає, намагнічування зменшується і, зрештою, на певній стадії 

з’являється звичайний парамагнетизм [210]. В такому режимі цей тип заміщення 

і зовнішній тиск діють дуже подібно. Однак відповідальним за зміни, які 

спостерігались, не можна вважати виключно розмірний ефект, який регулює 

перекриття U–U. 

Уся зібрана інформація свідчить про те, що ситуація з магнетизмом в 

UCoAl є характерною і водночас надійно встановленою деталлю просторого і 

різноманітного ландшафту, в якому один тип феромагнетизму (зонний) зникає 

як функція тиску чи послаблення гібридизації 5f-d, в той час як при набагато 

слабшій гібридизації знову з’являється магнетизм локального моменту 5f. 

Ситуація, описана в цій роботі, схематично показана на Рисунку 3.97. 

При атмосферному тиску (Рисунок 3.97. (a)) сполука UCoAl має поведінку 

NFL без жодної базової області низькотемпературної FL. В діапазоні тисків 

існування фази NFL є магнітне поле, яке обмежує фактичний діапазон NFL. Стан, 

подібний до феромагнітного стану в сильному полі, породжується під час 

фазового переходу першого роду (ФППР або FOPT = first-order phase transition), 

який має ступінчастий характер в M(H) і гістерезис принаймні поблизу 

низькотемпературної границі. У зазначеному породженому феромагнітному 

стані вище критичного поля метамагнітного переходу в сполуці UCoAl 

відновлюється стан Фермі рідини. Інші властивості, завдяки яким виділяється 

границя між фазами, також вказують на характерні особливості переходу 
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першого роду. Наприклад, зменшення коефіцієнта Зомерфельда як функції поля, 

як і ступені магнітоопору, можна пояснити реконструкцією поверхні Фермі – 

питомий опір для i//c зростає при Hc, але він перекривається падінням питомого 

опору для i//a при тому ж полі, і тому сумарна зміна питомого опору є від’ємною 

[207].  

 

Рисунок 3.97. На схематичних фазових діаграмах показані зміни типу стану для 

UCoAl і UCo0.95Fe0.05Al (a) при атмосферному тиску, (b) в нульовому 

магнітному полі. Стрілки вказують на появу (1) і пригнічення (2) стану NFL 

внаслідок підвищення тиску. В тексті вони зазначені як «перехід 1» і «перехід 

2». Штрихові лінії позначають лінії фазових переходів першого роду (ФППР). 

Тиск на рисунку (b) – це ефективний тиск в UCoAl, згаданий в дискусії. 

При вищих температурах картина змінюється, магнітні флуктуації 

починають відігравати важливу роль, і вплив магнітного поля стає негативним в 

обох напрямках. Аналогічно, різкі зміни також спостерігаються в інших 

характеристиках переносу, таких як ефект Холла та термо-ЕРС. Особливо термо-

ЕРС виявляє ознаки інтенсивного відновлення поверхні Фермі, породженої в 

метамагнітному переході [207]. 

UCo0.95Fe0.05Al знаходиться в феромагнітній області (ФМ-FL), але може 

бути переведена в парамагнітний стан (ПМ-NFL), в якому зі збільшенням тиску 

статичний магнетизм зникає. Існує критичний тиск (близько 1.2 ГПа), при якому 

спонтанне намагнічування в UCo0.95Fe0.05Al зникає, хоча температура Кюрі не 

прямує до нуля. Фактично вона не опускається нижче 16 K. При високих тисках 
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з’являється парамагнітний стан, аналогічний стану в UCoAl, і прикладення 

магнітного поля вздовж осі c призводить до повернення в феромагнетизм через 

магнітний фазовий перехід першого роду. Отже, границя ФМ-FL/ПМ-NFL 

(перехід 1) не являє собою жодної квантової критичної точки з розходженням 

(розбіжністю). 

Щоб розмістити UCoAl і UCo0.95Fe0.05Al на одній фазовій діаграмі, у цій 

роботі для простоти Fe вважається чинником від’ємного тиску в UCoAl. 

Приблизне значення від’ємного тиску, необхідне для стабілізації спонтанного 

феромагнітного стану в UCoAl, було оцінено з легування UCoAl немагнітним Y 

[221]. В цитованій роботі показано, шо розширення Δa/a близько 0.3 % 

спричинює феромагнітне впорядкування в U1−xYxCoAl. Використовуючи 

коефіцієнт стиснення при кімнатній температурі осі a в UCoAl ka = 4.2·10−3 ГПа−1, 

отриманий в експерименті з використанням тензометричного датчика [6], 

приходимо до оцінки критичного тиску на рівні −0.7 ГПа. З огляду на це 

пригнічення спонтанного феромагнітного впорядкування в UCo0.95Fe0.05Al за 

допомогою тиску приблизно 1.2 ГПа визначає місце UCo0.95Fe0.05Al при 

ефективному тиску −1.9 ГПа, виміряному з точки зору UCoAl. 

Перехід 2: з NFL в ПМ-FL 

При збільшенні тиску розширена фаза NFL буде знаходитись за переходом 

1 доти, поки вона знову не буде пригнічена і не стане звичайним станом FL. Крім 

того, сильнопольовий (магнітний) в області NFL також має властивості FL. 

Намагніченість у ньому тільки слабо зменшується зі збільшенням тиску, але 

критичне метамагнітне поле швидко досягає високих значень. Це збільшення є 

приблизно лінійним, як було встановлено в [194], в якій нахил був оцінений на 

рівні 2.7 T ГПа−1. Однак слід відзначити, що немає фундаментальних причин, 

чому критичне метамагніт788не поле мало б бути лінійною функцією тиску. Це 

було б швидше несподіванкою, оскільки об’єм та відстань U–U, як уже 

зазначалось, не є лінійними функціями гідростатичного тиску. Якщо стиснення 

вздовж осі c є слабким і є лінійною функцією тиску, то значно менш жорстка вісь 
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a демонструє явно виражену нелінійність, яка досліджувалась на шкалі тисків до 

50 ГПа, але забезпечує уже значний ефект при менших тисках [6]. 

Додаткову інформацію можна 

отримати з вивчення ефектів 

магнітострикції у монокристалі. 

Рисунок 3.98. демонструє той 

відомий факт, що під час переходу 

параметр ґратки a розширюється (з 

коефіцієнтом 1.6·10−4), а параметр 

ґратки c зменшується (з коефіцієнтом 

1.33·10−4), що має наслідком додатній 

об’ємний ефект ΔV/V = 2·1.6·10−4 – 

1.33·10−4 = 1.87·10−4 за атмосферного 

тиску. На Рисунку 3.98. також 

показано зростання критичного поля 

зі збільшенням тиску, зменшення 

магнітострикційного ефекту і певне 

розширення переходів. Останній 

ефект можна принаймні частково 

пояснити збільшенням 

негідростатичності та розподілом тиску всередині комірки датчика тиску. Не 

вдалось встановити походження кількох спадних ділянок кривих, які 

з’являються як функція поля в деяких залежностях. Припускаємо, що причиною 

є інструментальний ефект. Однак, навіть якщо знехтувати цим ефектом, все ж 

можна оцінити зміни Δa/a, Δc/c та ΔV/V (розрахований як 2·Δa/a + Δc/c) під час 

переходу як функції тиску. Ці зміни можна пов’язати з приростом намагніченості 

в метамагнітному полі, ΔM, визначеною за різних тисків. Для магнетиків з 

колективізованими електронами об’ємний магнітострикційний ефект ΔV/V 

повинен бути пропорційним до (ΔM)2. Тому магнітострикція є дуже корисним 

інструментом оцінки значень ΔM при прикладеному тиску. 

 

Рисунок 3.98. Залежність відносної 

магнітострикції Δl/l від магнітного поля, 

виміряна в камері високого тиску за 

допомогою двох тензометричних 

датчиків, прикріплених до двох різних 

граней одного монокристала. 

Температура вимірювання T = 2 K. При 

збільшенні тиску метамагнітний перехід 

зсувається до вищих значень, а розмір 

ступенів зменшується. 
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На Рисунку 3.99. (a) показані залежності критичного метамагнітного поля 

і абсолютних значень магнітострикції від тиску. Припустимо, що залежності V(p) 

та змін об’єму, які керують магнітними властивостями, мають простий лінійний 

характер. Тоді, оскільки ΔM, принаймні в першому наближенні, лінійно 

зменшується зі зростанням тиску, то об’ємна магнітострикція повинна 

зменшуватись зі зростанням тиску як квадратична функція. Однак дані для 

діапазону P =  0..1 ГПа погано узгоджуються з квадратичною залежністю, 

показаною на Рисунку 3.99. червоною лінією. Значення для 1.5 ГПа не 

використовувалось; очевидно, що за максимального наявного значення поля 

перехід ще не завершується.  

Можна отримати кращу відповідність, якщо зробити логічний крок і 

застосовувати не тиск, а відносне зменшення об’єму при заданому 

  

Рисунок 3.99. Залежність магнітострикційного ефекту від тиску при T = 2 K в 

UCoAl для метамагнітного переходу при H//c. (a) залежність від тиску 

магнітострикції вздовж осі c (чорні незаштриховані кружки, штрихова чорна 

лінія), вздовж осі a (чорні незаштриховані квадрати, суцільна чорна лінія) і змін 

сумарного об’єму, помножених на 1/3 (сині заштриховані трикутники, суцільна 

синя лінія); квадратична модель для об’ємної магнітострикції – суцільна 

червона лінія; (b) магнітострикція тільки вздовж осі a як функція фактичного 

стиснення вздовж осі a. Червона лінія – параболічна  апроксимація, описану в 

тексті. На (a) і (b) також показані критичні метамагнітні поля, отримані як 

середня точка кожної аномалії магнітострикції на Рис. 3.98. окремо для 

магнітострикції вздовж осі a і осі c. 
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гідростатичному тиску (використовуючи для нормування наявні дані при T = 

300 K). Магнітострикція вздовж c неочікувано є лінійною функцією стиснення, 

але магнітострикція вздовж a (найближча відстань U–U в базисній площині) 

ближча до квадратичної функції, внаслідок чого створюється враження, що 

параметр ґратки a регулює величину моментів U. Тому надалі був використаний 

інший підхід, значення магнітострикції відкладали не як функцію зміни об’єму, 

викликаного гідростатичним тиском, а як функцію скорочення вздовж a. Тому 

на Рисунку 3.99. (b) відносна зміна Δa/a відкладена як функція відносного 

стиснення вздовж a. У цьому випадку параболічна залежність підходить навіть 

краще, що дозволяє оцінити, при якому значенні стиснення ΔM = 0, тобто коли 

зникає  метамагнетизм. Для UCoAl вона дає орієнтовну оцінку гідростатичного 

тиску на рівні 6 ГПа, при якому параметр ґратки a стискається приблизно на 1 

%. Така картина була підтверджена дослідженнями питомого електричного 

опору (без магнітного поля), які показали, що поведінка FL починається з 

низькотемпературної частини і заміщає фазу NFL в діапазоні тисків 4  ГПа – 

7 ГПа [193]. 

Основний стан NFL 

Та обставина, що порядок величини окремого розширення/стиснення в 

переході становить всього лише 10−4, вказує на те, що моменти не сформовані 

повністю в метамагнітному переході, а існують, імовірно, на короткому 

часовому інтервалі. Це підводить нас до проблеми динаміки спінових 

флуктуацій в стані NFL. Непружне розсіяння електронів на порошковому зразку 

UCoAl [222] при низьких температурах виявило відносно вузький квазіпружний 

пік (Γ/2 = 0.7 меВ), а саме того ж порядку величини, що й енергії максимумів 

магнітної сприйнятливості (15 K). Це зміцнює точку зору, яка пов’язує 

зазначений максимум з динамічними ефектами, а не з короткодіючими 

антиферомагнітними кореляціями. Надзвичайно сильна магнітна анізотропія 

означає, що ми маємо справу з поздовжніми флуктуаціями. Такі флуктуації 

виявляються також у збільшенні часу ядерної спін-ґраткової релаксації у стані 
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NFL, яке спостерігалось в дослідженнях ЯМР/ЯКР, що також є підтвердженням 

анізотропії флуктуацій [223, 224]. 

На момент проведення дослідження експерименти µ+SR було виконано для 

U0.94Y0.06CoAl [225] і UCoAl [226]. Перша речовина є феромагнетиком з малим 

моментом, і аналіз відповідних релаксацій показує, що це неоднорідна система. 

Аналіз UCoAl демонструє відсутність статичного магнітного поля аж до 11 K. 

Вплив спінових флуктацій можна побачити в швидкості релаксації в 

поперечному магнітному полі (наприклад, 0.1 T), яка зростає зі зменшенням 

температури і досягає максимального значення нижче приблизно 50 K. 

 Отже, можна зробити висновок, 

що є численні експериментальні 

докази існування спінових 

флуктуацій, які, цілком імовірно, є 

механізмом, що породжує поведінку 

NFL. З іншого боку, важливі деталі 

про ці флуктуації до тепер невідомі. І 

оскільки ми знаходимось якраз на 

межі феромагнетизму, можна 

очікувати, що маємо справу з 

флуктуаціями феромагнітного типу, 

тобто з хвильовим вектором q, 

близьким до нуля. Але, взагалі кажучи, 

можна зробити припущення про 

наявність ненульової компоненти 

вектора q принаймні для напрямку c, 

оскільки деякі антиферомагнетики 

серед ізоструктурних сполук UTX 

демонструють різноманітне 

компонування феромагнітних 

прошарків базисної площини вздовж осі c. Такий антиферомагнетизм, однак, 

 

Рисунок 3.100. «Крилата» фазова 

діаграма сполук UCoAl і  

UCo0.95Fe0.05Al.  По осі P відкладений 

ефективний тиск в UCoAl.  Стрілки 

показують поперечні перерізи 

«крилатої діаграми» за нульового тиску 

(a) і нульового поля (b), з яких 

будуються діаграми, показані на Рис. 

3.97. (a) і (b) відповідно. Навхрест 

заштрихована ділянка в площині (P, H) 

показує область з поведінкою NFL в 

U(Co,Fe)Al. 



319  

з’являється, як правило, для сполук з локальним моментом з перехідними 

металами (T) із останнього стовпчика періодичної таблиці і ніколи не з’являється 

для перехідних металів, з інших груп. Крім того, антиферомагнітні флуктуації 

виявляють тенденцію до зростання питомого електричного опору через 

суперзонне розщеплення густини станів. Питомий опір в UCoAl для i//c 

залишається відносно низьким у порівнянні, наприклад, з антиферомагнетиком 

UNiGa. У звичайному метамагнітному стані електронний коефіцієнт питомої 

теплоємності γ виявляє тенденцію до зростання внаслідок усунення 

суперзонного розщеплення. І це дійсно має місце в UNiGa [208]. У випадку 

UCoAl γ0 зменшується, а це означає, що метамагнітний перехід не пов’язаний з 

руйнуванням жодної антиферомагнітної взаємодії. Тому можна зробити 

висновок, що максимум сприйнятливості не може бути пов’язаний з жодним 

нестійким антиферомагнетизмом, а цілком тільки з динамікою моментів, як в Pd 

або в типових зонних метамагнетиках, таких як YCo2. Крім сильної одновісної 

анізотропії, така відмінність створює також шкалу енергії максимуму χ (T), яка 

принаймні на один порядок нижче. 

В [227] стверджується, що температура максимуму в χ (T) не має окремого 

фізичного сенсу, оскільки вона просто випливає з поведінки χ, яка зростає при 

низьких значеннях T, спадає при високих значеннях T і зрештою досягає області, 

де вона може бути описана законом Кюрі-Вейса. Проте цікаво порівняти 

енергію, пов’язану з максимумом сприйнятливості в UCoAl. Енергія на атом kBT, 

яка відповідає 16 K (1.4 меВ), є набагато більшою за енергію магнітних моментів 

0.4 µB, яка трохи вища за метамагнітне поле (0.016 меВ). Можна порівняти 

температуру максимуму сприйнятливості з YCo2 (250 K), LuCo2 (350 K) і LuCo2 

(550 K) [228]. На відміну від UCoAl, ці речовини демонструють стандартний 

масштаб FL питомого опору при низьких температурах [229], знаходячись 

занадто далеко від границі статичного магнітного порядку. Як показано в [202, 

230], сполука UCoAl та споріднені з нею також демонструють зсув максимумів 

χ(T) з підвищенням тиску. Отже, UCoAl можна віднести до крайнього випадку 

зонного метамагнетизму з малим масштабом(ами) характеристичної енергії. 
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Очевидно, в такому крайньому випадку також з’являються характерні 

особливості NFL. 

Слід зауважити, що опис магнітних і магнітопружних властивостей з точки 

зору спінових флуктуацій був розвинутий в [231]. Проте мікроскопічний 

механізм, відповідальний за поведінку NFL, в цьому конкретному випадку 

залишається не цілком зрозумілим. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що 

UCoAl і UCo0.95Fe0.05Al можна розглядати як представників однієї системи з явно 

вираженими спіновими флуктуаціями. Такі флуктуації сильно впливають на 

фізичні властивості цієї системи і можуть регулюватись зовнішнім тиском 

(Рисунок 3.100.). В областях тиску, суміжних з переходами між феромагнітним і 

парамагнітним станами, зазначені флуктуації призводять до появи поведінки 

NFL питомого опору. Цей режим з’являється вище тиску 5 ГПа і існує доти, поки 

зрештою не стає пригніченим, після чого відновлюється режим FL. 
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3.2.5. PuAm 

Традиційні методи розрахунків електронної структури явно непридатні 

для режимів із сильними електронними кореляціями, котрі є визначальними для 

актинідів. Це, особливо виразно помітно у випадку δ-Pu, для пояснення його 

відомих властивостей таких, як відсутність магнітного впорядкування чи 

підвищений електронний внесок у теплоємність [232-235] пропонують часто 

протилежні теоретичні моделі. З огляду на це роль експерименту є вкрай 

важливою для даного класу сполук. 

У цій роботі представлені результати експериментальних досліджень 

питомого електричного опору Am під дією як зовнішнього, так і хімічного 

(легування Pu) тиску, який, як очікується, має призводити до делокалізації 5f-

станів Am [236, 237]. Як показали розрахунки електронної структури, різкі зміни 

під дією тиску можуть бути пов’язані з флуктуаціями валентності Am [238]. 

5f-стани в чистому Am є локалізованими, але прикладення зовнішнього 

тиску індукує послідовність структурних фазових переходів, що призводять до 

утворення кристалічних структур із малим об’ємом елементарної комірки та 

низькою симетрією. Ці риси можна вважати ознакою участі 5f-станів у 

формуванні металічного зв’язку [239]. Базові дані щодо магнітних властивостей 

Am під тиском досі були відсутні, хоча результати експериментів з вимірювання 

питомого електричного опору свідчили про зміну ролі 5f-станів в Am, зокрема 

про зміну типу надпровідності внаслідок стиснення [240]. Перший теоретичний 

аналіз показав, що це не може бути «проста» делокалізація, що супроводжує 

об’ємне стиснення. Насправді спостерігається зсув балансу з 5f6-стану в бік 5f7-

стану у вигляді флуктуацій, причому 5f7-частина основного стану впливає на 

ситуацію на рівні Фермі [241]. 

Більшу мінливість порівняно з чистим Am виявляють сплави Am-Pu [242], 

у яких ГЦК-структура δ-Pu зберігається в широкому діапазоні концентрацій. 

Лише в області, близькій до чистого Am, з’являється подвійна гексагональна 

щільноупакована структура (ПГЩУ) з аналогічною упаковкою, але ГЦК 



322  

зберігається у вигляді високотемпературної фази. Стиснення ґратки внаслідок 

введення Pu підсилює дію зовнішнього тиску, зменшуючи значення тиску, 

потрібні для досягнення відповідних структурних фазових переходів. У разі іонів 

Pu ГЦК-ґратка ефективно розширюється, але це не змінює основні 

характеристики підсистеми Pu, коли заповненість 5f-станів n5f перевищує 5.0, 

тобто коли 5f6-стан підмішується до 5f5, що відповідає за немагнітний характер 

[243]. Таким чином, якісні зміни в сплавах Am-Pu мають обумовлюватися, 

головним чином, впливом тиску на іони Am. 

Далі представлені результати досліджень впливу високих тисків на сплави 

Am-Pu. Передбачувана делокалізація під дією тиску (було б бажано говорити про 

вплив відносного стиснення ґратки, але тиск є зручною змінною з технічної 

точки зору) може впливати на випадковий характер заповнення вузлів ґратки, а 

випадково розподілені вузли ґратки, що дають внесок в електронні стани на рівні 

Фермі, можуть призводити до кардинальних змін питомого опору та його 

температурної залежності. Отже, у випадкових системах питомий електричний 

опір може стати більш чутливим «детектором» 5f-станів, порівняно з, наприклад, 

чистим Am. 

Вимірювання опору за високого тиску 

У дослідженнях питомого електричного опору ми використовували такі 

самі сплави Am-Pu, що й у [242], приготовані з 241Am і 239Pu. Сплави було 

розкатано в тонкі аркуші фольги (типова товщина – 35 мкм). 

Температурну залежність питомого електричного опору вимірювали за 

допомогою чотиризондового методу у ковадловій камері  та твердотільним 

середовищем для передачі тиску (стеатит). Надпровідності сплавів Am-Pu не 

спостерігалося до температури 1.4 К. 

За низьких температур приблизно лінійне зростання питомого опору з 

часом вказує на ефект радіаційного пошкодження. Цей ефект стає більш 

вираженим зі збільшенням концентрації 241Am, який є сильнішим α- 

випромінювачем (t1/2 = 432 роки), ніж 239Pu (24 000 років). Щоб видалити 
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дефекти, що утворилися через α-розпад, зразки відігрівали до T = 280 К для 

кожного тиску. Детальне дослідження ефектів радіаційного пошкодження не 

проводилось. Зміни питомого опору з часом внаслідок радіаційного 

пошкодження були відносно малими порівняно зі змінами за той же час 

внаслідок нагрівання чи охолодження, тому вони не приховували основних 

особливостей кривих ρ(T), але все ж ускладнювали детальний аналіз форми 

кривих. 

Електричний питомий опір сплавів Am-Pu, який досі досліджувався за 

атмосферного тиску для концентрацій Am до 43% [242], дуже подібний за 

характером до питомого опору δ-Pu (наприклад, стабілізованого Al [244]), а саме, 

має широкий перегин при T ≈ 150 К і насичення за високих температур. 

Низькотемпературний питомий опір ρ виявляє залежність, характерну для фермі-

рідини, ρ = ρ0 + AT2, де параметр A відображає помірне збільшення ефективної 

маси. Відношення Кадовакі-Вудса A/γ2 = 10−5 дає лінійний коефіцієнт γ 

електронного внеску до теплоємності близько 40 мДж/моль·К-2 незалежно від 

концентрації Am [242]. Залишковий питомий опір ρ0 поступово зростає зі 

збільшенням концентрації Am через посилення розсіяння на домішках. Хоча 

абсолютні значення ρ відносно високі, досягаючи 200–300 мкОм·см за кімнатної 

температури, тип кривої ρ(T) залишається стандартним, без від’ємного нахилу 

dρ/dT [242]. 

У цій роботі було досліджено електричний питомий опір трьох сплавів 

Am1−xPux (x = 0.92, 0.85 і 0.76) за поступового підвищення тиску. При кожному 

тиску вимірювали температурну залежність питомого опору ρ(T) у діапазоні від 

1.4 К до кімнатної температури. Було виявлено, що основні особливості кривих 

ρ(T) та їх перебудова під дією тиску є подібними для всіх трьох сполук, хоча 

критичні тиски, за яких реалізуються конкретні режими питомого опору, сильно 

залежать від концентрації Pu. 

Залежність ρ(T) сполуки Am0.24Pu0.76 (Рисунок 3.101.) було досліджено для 

тисків P до 13 ГПа. За низьких тисків було виявлено лише незначні зміни.  
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Залишковий питомий опір слабко зменшується від розрахованого значення 

для нульового тиску ρ0 ≈ 150 мкОм·см до 137 мкОм·см при P = 1.83 ГПа (такі 

зміни в області низьких тисків можуть пояснюватися незначними зміщеннями 

положень контактів). Починаючи з P = 2.66 ГПа питомий опір зростає і невдовзі 

збільшення ρ0 стає швидшим, ніж для ρ300K. Це вказує на посилення розсіяння на 

домішках, що стає дедалі більш неадитивним щодо інших механізмів розсіяння 

(наприклад, електрон-фононного). За тиску P = 5.39 ГПа (червоні криві на Рис. 

3.101.) спостерігається вже цілком інша картина. Від’ємний нахил dρ/dT < 0 за 

високих температур призводить до утворення широкого максимуму в області 

T ≈ 100 К, нижче якої спадання ρ(T) є значно меншим, тож значення ρ0 є 

близьким до ρ300K. Подальше підвищення тиску призводить до того, що ділянка з 

від’ємним нахилом починає домінувати, зсуваючи максимум у бік навіть нижчих 

 

Рисунок 3.101. Am0.24Pu0.76: температурні залежності питомого електричного 

опору за різних значень тиску. Блакитні криві належать до критичного 

діапазону тисків, де все ще зберігається ГЦК-структура, але питомий опір 

починає зростати. Червоні відповідають ситуації зі структурою Fddd, що настає 

при 2 ГПа. Зелені – стосуються структури з найбільшим стисненням Pnma, що 

з’являється за тисків вище 5 ГПа. 
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температур, у той час як ρ0 неперервно збільшується. За тиску ≈ 9.5 ГПа крива 

ρ(T) стає практично горизонтальною, але ділянка з від’ємним нахилом 

залишається помітною. 

Ці три режими можна пов’язати з серією кристалічних структур, виявлених 

для чистого Am, у якому ГЦК-структура (Am II) при 10.0 ГПа зазнає 

перетворення на гранецентровану орторомбічну структуру (просторова група 

Fddd, Am III), що супроводжується незначним зменшенням об’єму. Останнє 

перетворення, що має місце при 16 ГПа, призводить до утворення примітивної 

орторомбічної структури Pnma (Am IV). Сплав Am0.24Pu0.76 має об’єм 

елементарної комірки (105.5·10−3 нм3 на один атом), суттєво менший, ніж для 

чистого Am (117·10−3 нм3). Це призводить до пригнічення структури ПГЩУ 

(Am I), яка має навіть більший об’єм, ніж Am II, і структура Am II виявляється 

стійкою за атмосферного тиску. Перехід до структури Fddd в чистому Am 

відбувається при об’ємі приблизно 93·10−3 нм3. Припускаючи, що об’ємний 

модуль пружності у сплаві є таким самим, як в Am і δ-Pu, тобто близьким до B0 

= 30 ГПа, можна зробити висновок, що аналогічний перехід має відбуватися при 

тиску близько 5 ГПа, для якого має бути досягнуто об’єму 93·10−3 нм3 для 

Am0.24Pu0.76. Виходячи зі зміни форми кривих питомого опору можна 

припустити, що перший структурний фазовий перехід відбувається при тиску 

близько 2 ГПа, вказуючи на ще більше зменшення відповідного критичного 

тиску. У роботі [245] було показано, що кристалічна структура Am IV (або її 

варіант) може існувати у вигляді високотискової фази в усьому діапазоні 

концентрацій. Таким чином, інший перехід, виявлений для питомого опору в 

Am0.24Pu0.76 при 5 ГПа, може бути обумовленим переходом Fddd → Pnma.  

Описані вище закономірності спостерігаються і для результатів для 

Am0.15Pu0.85 (Рисунок 3.102.). За атмосферного тиску об’єм елементарної комірки 

дорівнює 103·10−3 нм3, тому критичні тиски мають бути ще нижчими, ніж у 

попередньому випадку. Справді, структурний аналіз, проведений для цього 

сплаву, виявив фазовий перехід у фазу Fddd при 1.3 ГПа [246]. У діапазоні 
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низьких тисків (до 1.1 ГПа) зміни питомого опору з тиском є дуже малими. При 

P = 1.5 ГПа починається значне зростання ρ0. Оскільки це зростання є меншим  

за високих температур, перегин перетворюється на максимум із від’ємним 

значенням dρ/dT з боку високих температур. Для тисків, що перевищують 3 ГПа, 

 

Рисунок 3.102. Am0.25Pu0.85: температурні залежності питомого електричного 

опору за різних значень тиску. Колірні умовні позначення, що вказують на 

окремі фази, такі самі, як на Рис. 3.101. Перший перехід відбувається при 

1.3 ГПа (ГЦК → Fddd). Другий – приблизно при 2.5 ГПа і призводить до 

перетворення структури Fddd у найбільш щільну структуру типу P21/m (α-Pu). 

Зверніть увагу на те, що шкала тиску відрізняється. Для порівняння показано 

криві ρ(T) для δ- і α-Pu, виміряні при атмосферному тиску [244], розміщені 

таким чином, щоб їх було зручно порівняти з Am0.15Pu0.85 з такою самою 

кристалічною структурою. Слід зауважити, що, хоча α-Pu є фазою Pu з 

найбільшим об’ємним стисненням і має від’ємний нахил за високих 

температур, залишковий питомий опір є малим через брак сильних 

розсіювачів – атомів Am з флуктуаціями валентності. 
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зростання ρ0 призводить до загального від’ємного нахилу питомого опору. 

Структурний аналіз указує на певну модифікацію високотискової структури, що 

набуває типу P21/m, відомого для α-Pu [245, 246]. Таку саму послідовність 

кристалічних структур було виявлено для Am0.08Pu0.92. Для таких зменшених 

концентрацій Am було виявлено структурні фазові переходи при 0.7 ГПа (ГЦК 

→ Fddd) і 1.3 ГПа (Fddd → P21/m) [246]. Вплив стиснення на питомий опір є 

аналогічним попередньому випадку. Через близькість цих переходів важче 

розрізнити величини питомого опору для окремих фаз; гістерезис і слабкі 

неоднорідності тиску призводять до співіснування фаз. 

 

У всіх трьох досліджених сплавах спостерігалися різкі зміни поведінки 

електричного питомого опору. Хоча всі ці випадки, без сумніву, відображають 

фізичні явища, що спостерігаються в Am під тиском, вплив на питомий опір тут 

є ще навіть більш вражаючим. Хоча в Am при високих тисках має місце більше 

зростання високотемпературної частини питомого опору, залежність ρ(T) 

залишається монотонною. На противагу, у сплавах ρ0 зростає набагато швидше і 

крива ρ(T) набуває від’ємного нахилу вище характерного широкого максимуму. 

Максимум (або широкий перегин, що спостерігається для δ-Pu) може, наприклад, 

обумовлюватися спіновими флуктуаціями, можна навіть зробити припущення 

щодо наявності ефекту Кондо (хоча про жодні мікроскопічні дослідження, які 

свідчили би про наявність справжнього ефекту Кондо в таких системах, не 

повідомлялося), але причина також може полягати, як було нещодавно показано, 

у простішій взаємодії з електрон-фононним розсіянням [247]. 

Той факт, що Am під тиском, так само як і α- та δ-Pu при атмосферному 

тиску (Рисунок 3.102.), демонструють набагато слабкіше збільшення ρ0 

порівняно зі сплавом, означає, що визначальним чинником є випадковий 

характер, пов’язаний зі статистичним заповненням вузлів ґратки. Іншим 

чинником є посилення розсіяння завдяки створенню високої густини 

електронних станів на рівні Фермі. Дуже подібний ефект для питомого опору 
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можна спостерігати в разі введення Np в концентрації кількох відсотків у α-Pu 

[248]. Будь-яка низькотемпературна когерентність зникає вже при концентрації 

Np 2%, і при високих T систематично формується від’ємний нахил. Np сприяє 

стабілізації фази Pu з високою густиною, тому не дивно, що на рівні Фермі існує 

вузька 5f-зона. Але звідки береться висока густина станів у разі сплавів Am-Pu? 

Відповідь на це питання може бути пов’язана з очікуваною делокалізацією 5f-

станів Am при деякому критичному тиску, або з 5f-станами Pu, якби їх можна 

було зсунути ближче до EF. 

Таблиця 3.16. Розраховане число заповнення 5f-станів n5f, внесок до коефіцієнта 

електронної теплоємності γ, розкладений на внески 5f-станів атомів Am і Pu, а 

також внесок станів, відмінних від f-типу, для сплавів Am0.15Pu0.85 та 

Am0.25Pu0.75, для двох різних значень об’єму, 104·10−3 нм3 і 87·10−3 нм3. 

Розрізняються два різні типи атомів Pu, а саме найближчий сусід (nn) атома Am 

і сусід, наступний за найближчим (nnn). 

 Am0.15Pu0.85 Am0.25Pu0.75 

V = 104·10−3 нм3 n5f γ (мДж/моль·K-2) n5f γ (мДж/моль·K-2) 

Am 5.97 0 5.98 0 

Pu-nn 5.38 35 5.38 41 

Pu-nnn 5.39 36   

γ сумарне  33  32 

V = 87·10−3 нм 3     

Am 6.05 20 6.05 21 

Pu-nn 5.39 33 5.38 36 

Pu-nnn 5.40 34   

γ сумарне  33  34 

Розрахунки електронної структури й обговорення 

Щоб з’ясувати мікроскопічні причини змін питомого опору, було 

проведені розрахунки електронної структури. Вони ґрунтуються на розрахунках 

у релятивістському поворотно-інваріантному (осесиметричному) наближенні 

усередненого поля (AMF)-LSDA + U з використанням базису лінеаризованих 

приєднаних плоских хвиль з повним потенціалом (FP-LAPW) [249]. Для 

моделювання сплаву Am00.15Pu0.85 використовували ГЦК-суперкомірку AmPu7. 

що відповідає складу Am0.125Pu0.875. Для Am0.24Pu0.76 використовували ГЦК- 
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суперкомірку AmPu3. У всіх 

розрахунках використовувалися такі 

параметри (усі в діапазоні 

загальноприйнятих значень): 

кулонівський параметр UAm = UPu = 

4 еВ, параметри обмінної взаємодії JPu 

= 0.7 еВ і JAm = 0.75 еВ. Для сплавів 

Am0.125Pu0.875 і Am0.25Pu0.75 було 

отримано рівноважні значення об’єму 

Veq = 103.6·10−3 нм3 і 106.0·10−3 нм3, які 

дуже добре збігаються (у межах 1%) з 

експериментальними рівноважними 

значеннями об’єму, причому ні Am, ні 

Pu не стають магнітними системами. 

 

Було показано, що розрахунки 

власної енергії в рамках моделі 

Хаббарда-I типу динамічної теорії 

середнього поля (DMFT) [233] дають 

змогу врахувати принаймні деякі 

аспекти сильнокорельованого 

характеру систем Pu і Am. До них 

належать збудження електронних 

станів окремих атомів, тоді як 

заповненість основного стану 

визначалася на рівні LSDA + U. 

Виявилося, що результат розрахунку 

спектральної густини пояснює 

спектри валентної зони сплавів Pu-Am, у які дають внески як Am, так і Pu через 

внутрішньоіонні мультиплетні переходи. Для отримання додаткового 

 

Рисунок 3.103. Спектральна густина 

кожного з елементів, пов’язана з 

видаленням (від’ємні енергії) та 

додаванням (додатні енергії) 

електрона, для AmPu3 за 

атмосферного тиску (Pu – синій, Am – 

коричневий) і для стиснутої фази (на 

16%) (Pu – блакитний, Am – рожевий). 

Кожна крива складається з кількох 

багатовидів переходів, зосереджених 

у діапазоні кількох еВ. Їх можна 

відобразити на збудження ізольованих 

атомів, розширені внаслідок 

скінченного часу життя та фіксовані 

відносно енергії Фермі (сіра 

площина). Результати для AmPu7 

мають дуже подібний вигляд. У роботі 

[233] показано, що спектральна 

густина за атмосферного тиску 

пояснює фотоемісійні спектри 

валентної зони сплавів Am-Pu. 
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підтвердження ми розрахували коефіцієнт γ0 електронної теплоємності за 

формулою 𝛾0 =
𝜋2

3
𝑘𝐵

2𝑇𝑟 [𝑁(𝐸𝐹) (1 −
𝑑𝐼𝑚[Σ(𝜔)]

𝑑𝜔
|

𝜔=0
)], де N(EF) – матриця густини 

станів на рівні Фермі й Σ(ω) – власна енергія в моделі Хаббарда-I. Як видно з 

Таблиці 3.16., розраховане значення для γ0 = 33 мДж/моль·К-2 для Am0.15Pu0.85 

дуже добре збігається з експериментальними даними [250].  

Рисунок 3.103. показує, що лише 5f-стани Pu роблять внесок у γ за 

атмосферного тиску, а оскільки спектральна густини 5f-станів Am відокремлена 

від EF. Ця картина кардинально змінюється при об’ємному стисканні. 

Розрахунки стиснутих фаз виконували для об’єму 87·10−3 нм3, що відповідає 

першій стисненій фазі зі структурою Fddd у випадку Am0.15Pu0.85 [246] (для всіх 

розрахунків використовували тип структури ГЦК). Оскільки це також об’єм, при 

якому в чистому Am виникає структура Fddd [239], ми також припускаємо, що 

така ситуація має місце і для Am0.24Pu0.76. Результати вказують на зсув 

мультиплетних переходів f6 → f7 в Am до рівня Фермі. Така ситуація відображає 

підмішування 5f7-стану до основного стану, який по суті є 5f6-станом. Тоді 

заповнена частина нижче рівня Фермі обумовлюється процесами 5f7 → 5f6 в Am. 

На відміну від Am, атомні збудження Pu практично не змінюються з об’ємним 

стисненням, зберігаючи наявність мультиплету Pu f6 → f5 безпосередньо під 

рівнем Фермі, у той час як мультиплет f5 → f4 визначає спектральну густину, 

пов’язану з іонами Pu в діапазоні енергій на 4–6 еВ нижче рівня Фермі. Той факт, 

що тиск сприяє вищій заповненості 5f-станів, різко суперечить усім результатам, 

отриманим для сполук рідкісноземельних елементів із проміжною валентністю 

(див. огляд [251]). Це може пояснюватися тим, що ефект від трохи вищої 

середньої заповненості f-станів може з надлишком компенсуватися сильнішою 

гібридизацією 5f-станів з електронними станами зв’язку. 

Цілком природно, що ситуація на рівні Фермі має також впливати на 

питомий електричний опір. Для цього розрахунку була вибрана параметризація, 

що використовувалася в [252], і яка пов’язує густину f-станів при EF та 

усереднений за кутом квадрат амплітуди електронів провідності на f-станах |M|2, 
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ρ ∼ |M|2Nf(EF). Тоді збільшення Nf(EF) через перехід f6 →f7 призведе до 

збільшення ρ під тиском. Підмішування f7-мультиплету до Am-f6 фактично 

представляє новий тип флуктуацій валентності (окрім пов’язаних із самим Pu 

[234]). Тоді некогерентне розсіяння на статистично розподілених іонах Am 

означає різку зміну ρ(T). Це врешті-решт призводить до сплощення кривої 

температурної залежності, відомого з систем із флуктуаціями валентності на 

основі рідкісноземельних елементів з порушенням когерентності через 

безпорядок (наприклад, CePd3+x) [253]. 
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3.3. Висновки розділу 

У результаті комплексних досліджень сполук на основі урану, плутонію та 

америцію вдалося зробити ряд узагальнень щодо впливу структурних змін на 

фізичні, і в першу чергу – магнітні, властивості електронних інтерметалідів 

урану, плутонію та америцію.  

Досліджувався вплив як розширення, так і стискання кристалічної ґратки 

внаслідок поглинання водню чи прикладення зовнішнього гідростатичного 

тиску. Використання згаданих методик має ту перевагу, що вони дозволяють 

регулювати силу гібридизації у досліджуваних речовинах в той час як атоми 

складових металів залишаються незмінними, а змінюється лише їх взаємне 

розташування. В сполуках урану, де характер 5f-станів критично залежить від 

міжатомних відстаней, поглинання водню цілковито підтримує тенденцію до 

утворення локальних магнітних моментів 5f і спричиняє появу магнітного 

порядку. Це можна частково пояснити звуженням зони 5f внаслідок збільшення 

відстані між актинідами. У окремих випадках гідрогенізація та супутнє 

розширення об’єму навіть спричиняють появу магнетизму в інтерметалідах, які 

у вихідній формі є немагнітними. Стискання кристалічної ґратки, очевидно, 

матиме протилежний ефект, а зовнішній тиск, прикладений до гідридів  можна 

розглядати як перепону для розширення внаслідок поглинання водню. 

Отримані результати підкреслюють загальну важливість знань про 

поведінку кристалічної структури, тобто міжатомних відстаней та координації 

атомів, в експериментах з прикладеним високим тиском чи насиченням воднем. 

Пов’язати спостережуваний розвиток магнетизму тільки з тиском або кількістю 

поглинутих атомів водню на формульну одиницю вихідної сполуки як 

зовнішніми змінними означало б, що велика частина фізики буде випущена. 

Слід зазначити, що теза про аналогію наводнення (гідрогенізації) та 

ефективного від’ємного тиску не є очевидною, оскільки поглинання водню 

призводить до утворення зв’язків метал-водень, які за своєю природою є 
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ближчими до іонних. І те, на скільки справедливою є згадана аналогія, також 

досліджували у даній роботі.  

 

Вплив наводнення на магнітні властивості 5f-cполук 

Спроби наводнення матеріалів типу UTX (T – перехідний метал, X – p-

елемент), що кристалізуються у вигляді структури типу ZrNiAl, мали успіх лише 

в кількох випадках, тоді як ізотопи рідкісноземельних елементів (R) поглинають 

H2 легко [254]. Були виконані дослідження кількох репрезентативних 

інтерметалічних сполук на основі U з двома різними типами структури: а саме 

ZrNiAl і TiNiSi, і їхніх гідридів з точки зору стисливості й теплового розширення. 

Для цих сполук була встановлена загальна закономірність анізотропія 

структурних властивостей, яка є незалежною від структурного типу та значної 

різницю об’ємних модулів матеріалів. А саме було встановлено, що напрямок із 

найменшими відстанями U–U є «м’яким» (у сенсі стисливості) 

кристалографічним напрямком, що також характеризується вищим коефіцієнтом 

теплового розширення за високих температур, коли переважає ґратковий внесок 

у теплове розширення. Ці результати дають підставу припустити, що 

дослідження стисливості або теплового розширення за кімнатної температури 

може надати інформацію про магнітну структуру, яка реалізується за низьких 

температур. Дане дослідження також показує, що спроби пропорційно 

перерахувати зміни загальних об’ємних властивостей зразків внаслідок дії 

гідростатичного тиску (наприклад, поблизу квантової критичної точки) можуть 

насправді дати хибні результати, і слід зважати на залежність від тиску окремих 

параметрів ґратки. Це також стосується і гідрогенізації. 

Особливо важливим є тестовий випадок сполуки UNiAlD2.1, що є винятком 

стосовно планарної координації атомів U в структурі типу ZrNiAl. Він показує, 

що зміна координації U–U в межах одного й того ж типу структури, спричинена 

анізотропним розширенням внаслідок поглинання H, супроводжується зміною 

«м’якого» напрямку. 
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Таким чином, було продемонстровано, що причиною анізотропії пружних 

властивостей інтерметалічних сполук на основі U є направленість зв’язків U–U. 

Цей результат призводить до явного парадоксу: що ближче розташовані атоми U 

в певному напрямку, то легше їх додатково зблизити, приклавши гідростатичний 

тиск. Звісно, така ситуація може виникати лише в разі помірних відстаней U–U. 

У разі дуже великих відстаней U–U у сполуках з низькою концентрацією U 

направлений характер зв’язків U–U має зникати (навіть якщо він 

опосередковується гібридизацією 5f-лігандів). 

UPdSi та UNiSi поглинають водень за досить високих значень температури 

й тиску. Синтезовані сполуки містять близько 2 атомів H/ф.о., проте стійким є 

склад, що приблизно відповідає UTSiH1,0. Введення водню в кристалічну ґратку 

призводить до розширення елементарної комірки на 7–8% та зміни симетрії з 

орторомбічної (типу TiNiSi) у вихідній сполуці на гексагональну (типу ZrBeSi) у 

гідриді. Видалення водню з ґратки нагріванням вище T = 923 К відновлює 

початкову структуру. Ще одним результатом наводнення є посилення магнітних 

обмінних взаємодій як у UPdSiHx, так і в UNiSiHx порівняно зі зразками без 

наводнення. 

Гідрид UPdSi характеризується температурою Неєля TN = 46 К на відміну 

від TN = 31 К для UPdSi, а ще зазнає метамагнітного переходу при µ0Hc=6.3 Тл 

(T=5 К), тоді як для вихідної сполуки µ0Hc1,2= 4 Тл і 7 Тл [21]. Обидва фактори – 

зростання температури антиферомагнітного впорядкування та поля 

метамагнітного переходу – свідчать про посилання магнітних обмінних 

взаємодій внаслідок наводнення. У сполуці UNiSi, крім зростання критичної 

температури, насичення воднем також призводить до зміни типу магнітного 

порядку. У вихідній сполуці відбувається антиферомагнітний перехід при 

TN=85 К, тоді як гідрид має феромагнітний компонент і зазнає впорядкування 

при TC=98 К. Формування магнітних властивостей може, принаймні частково, 

бути пов’язано з підвищеною локалізацією електронних 5f-станів у гідридах 

внаслідок збільшення відстані U–U. Остання сягає 400 пм у гідридах як UPdSi, 

так і UNiSi. Вплив наводнення є більш вираженим для сполуки UNiSi, у якій 
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початкова відстань dU-U є меншою, ніж в UPdSi, хоча остаточне значення є 

приблизно однаковим для обох гідридів. 

Для того, щоб оцінити еквівалентність наводнення та ефективного 

від’ємного тиску були проведені дослідження гідридів під дією зовнішнього 

стиску. У сполуці UNiSiH1.0 зовнішній тиск призвів до пониження температури 

магнітного впорядкування, яке виявилось виразно більшим, аніж можна було 

очікувати, виходячи лише із коефіцієнта об’ємного розширення відповідного 

гідриду і різниці температур упорядкування UNiSi і гідриду UNiSiH1.0, у якого 

об’єм більший на 8.2 %. Температури наступних переходів між 

низькотемпературними фазами, які існують в UNiSiH1.0, зростали по мірі 

зростання тиску. Стискання гідриду UPdSiH1.0 несподівано призвело до 

подальшого зростання температури Неєля із одночасним пониженням поля 

метамагнітного переходу та намагніченості. Ці результати дають підставу 

припустити, що об’ємне розширення не є головною причиною змін магнетизму 

в зазначених гідридах, особливо беручи до увагу зміну симетрії ґратки в 

досліджуваних сполуках внаслідок поглинання водню. 

Гідрогенізація має яскраво виражений і нетривіальний вплив гідрогенізації 

на магнетизм у системі UTGe: 

URhGe і UCoGe: гідрогенізація призводить до посилення магнітних 

взаємодій у цих слабких феромагнетиках із колективізованими електронами. У 

випадку URhGe найвищого прикладеного тиску газу H2 було недостатньо для 

зміни типу кристалічної структури. α-гідрид (твердий розчин невеликої кількості 

водню, рівномірно розподіленого по ґратці) сполуки URhGe з менш ніж 

0.1 ат. H/ф.о. має кристалічну ґратку типу TiNiSi, розширену приблизно на 1 %. 

Незважаючи на таке незначне розширення, гідрогенізація має значний вплив на 

магнітні характеристики URhGe, а саме у відповідному гідриді температура 

Кюрі підвищується і досягає приблизно 20 K. Поведінка UCoGe при наводненні 

виявилась інакшою, а саме відносно низький тиск водню 5 бар дозволяє досягти 

високого вмісту H на рівні 1.7 H/ф.о. і перетворює кристалічну ґратку з 
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орторомбічної типу TiNiSi на гексагональну типу ZrBeSi з розширенням об’єму 

приблизно 10 %. β-гідрид (фаза насичення H значно розширена; зазвичай 

з’являється інший тип ґратки, ніж в чистій сполуці). Також при низькому тиску 

водню 2 бар було синтезовано α-гідрид сполуки UCoGe (0.1 H/ф.о.). Його 

кристалічна ґратка залишається орторомбічною, як і у вихідній сполуці, і 

розширюється приблизно на 0.25 %. Слабкий феромагнетизм, який 

спостерігається в початковому зразку UCoGe, несподівано повністю зникає в α-

гідриді [39]. -гідрид UCoGe демонструє феромагнетизм, сильніший, ніж у 

UCoGe. Підвищення TC в цьому гідриді аж до 50 K можна віднести на рахунок 

значного розширення об’єму, яке перевищує 10 %. Разом з тим, альфа-гідрид із 

невеликим розширенням об’єму на рівні 0.25 % є немагнітним. Абсолютні 

значення зміни намагнічування UCoGe під впливом водню є невеликими,  але 

повністю відтворюваними і дійсно пов’язані з вмістом H. Зокрема, після 

розкладу -гідриду були відновлені магнітні властивості чистого UCoGe. Тобто 

при малому обсягу водню і, як наслідок, малому розширенні ґратки, 

гідрогенізація в першу чергу діє як геометричний фактор. Разом із тим, якщо 

зводити наводнення лише як інструмент для розширення ґратки, то складно 

пояснити зміни у тому ж UCoGe, де має місце подавлення магнетизму як у -

гідриді (розширена ґратка), так і під дією зовнішнього тиску (стиснена ґратка) 

[38]. Це наводить на думку, що слід аналізувати не просто вплив водню на об’єм 

ґратки, а на взаємне розташування атомів. При такому підході водень все ще 

розглядається як певний аналог від’ємного тиску, але одночасно береться до 

уваги анізотропія структурних змін, котрі в свою чергу відображають 

анізотропію атомних зв’язків.  

У слабкому парамагнетику UFeGe насичення воднем породжує не 

справжній магнітний порядок, а магнітні кластери з імовірним домінуванням 

магнетизму Fe, але сприйнятливість зростає внаслідок гідрогенізації навіть без 

врахування намагнічування, спричиненого такими об’єктами. Цікаві можливості 

для експериментального дослідження впливу водню на  електронну структуру 

інтерметалідів відкриває доступність ізотопу 57Fe, що використовується у 
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спектроскопії Мессбауера. За допомогою цього експериментального методу 

було встановлено, що на стани 5f у чистій сполуці UFeGe сильно впливає 

гібридизація 5f–d, яка є відповідальною за немагнітний основний стан, оскільки 

найкоротша відстань між атомами U2–Fe2 (≈ 2.35 Å) є дуже маленькою в 

порівнянні із, наприклад, UFe2 з dU–Fe ≈ 2.93 Å, а як показали розрахунки 

електронної структури [56], сильна гібридизація є відповідальною за 

пригнічення магнетизму. Відстань dU–U знаходиться на самій межі границі Хілла. 

Наводнення парамагнітної сполуки UFeGe змінює тип кристалічної 

структури з моноклинної (подібної до UFeGe) на орторомбічну (типу TiNiSi) або 

гексагональну (типу ZrBeSi). Збільшення dU–U (аж до 3.67 Å) та міжатомних 

відстаней іншого типу недостатньо для утворення справжнього магнітного 

порядку, і тому спостерігається лише зростання магнітної сприйнятливості. Цей 

факт був підтверджений експериментом з низькотемпературною 

мессбауерівською спектроскопією β-гідриду сполуки UFeGe, який не виявив 

жодних стабільних моментів у підґратці Fe. Хоча Fe займає тільки одну 

кристалографічну позицію в β-гідриді, через різні координаційні числа H було 

отримано два різних значення квадрупольного зсуву QS. Імовірність 

знаходження двох атомів H в якості найближчих  сусідів атомів Fe втричі більша, 

ніж у випадку одного атома H, який знаходиться в тригранній призмі U6Fe. В 

зазначених гідридах можна спостерігати магнітні кластери з вірогідним 

переважанням магнетизму Fe. Імовірним предметом наступних досліджень 

можуть бути розрахунки електронної структури гідридних фаз сполуки UFeGe. 

На основі результатів спектроскопії Мессбауера був зроблений важливий 

висновок про другорядний вплив водневих зв’язків на гібридизацію 5f та d 

електронів, а отже і на магнітні властивості, UFeGe, оскільки спостерігалось 

жодне суттєве переміщення зарядів. Це підтверджується, наприклад, відсутністю 

різниці ізомерних зсувів для сполуки UFeGe і її гідриду в мессбауерівській 

спектроскопії 57Fe [255]. 
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Для URhGe, на відміну від сполуки URhSi, яка взагалі не поглинає H, 

вдалося синтезувати -гідрид. Різкий пік змінної магнітної сприйнятливості AC 

для чистого URhGe, який вказує на температуру Кюрі TC = 9 K, у відповідному 

гідриді є набагато ширшим, що наштовхує на припущення про магнітну 

негомогенність URhGeH0.1 з тенденцією до появи феромагнетизму нижче 20 K. 

Спонтанне намагнічування в URhGeH0.1 зростає до 0.24 B/атом U (дані отримані 

для закріплених порошків) при T = 2 K. 

Отримані результати підтверджують чітку тенденцію до стабілізуючого 

впливу гідрогенізації на магнетизм урану в досліджуваних інтерметалідах. При 

цьому більшість даних свідчить про локальні ефекти, що підкреслює важливість 

локального розширення ґратки (або локального зв’язку H), яке спостерігається у 

випадку, коли позиції H заповнені в невеликій мірі, як у -гідридах, або коли є 

велика кількість вакансій H, як у -гідридах. Ці висновки виправдано 

екстраполювати і на інші інтерметаліди урану, бо, незважаючи на обмежену 

кількість досліджуваних структурних типів, ступінь локалізації станів 5f у 

вихідних сполуках виразно відрізняється, а саме ця характеристика є однією із 

визначальних у дискусії про їх магнітні властивості. 

Дослідження сполук із серії U2(Ni1-xFex)2Sn та їх гідридів за звичайного та 

високих тисків дозволили побудувати цілісну картину впливу гібридизації на 

магнітні властивості для інтерметалідів урану із частково делокалізованими 5f 

станами. Також вперше вдалося однозначно встановити магнітну структуру 

U2Ni2Sn за даними нейтронної дифракції.  

Хоча перші експериментальні дані для U2Ni2Sn були отримані доволі давно 

[67], та дослідження магнітних, і головне – магнітоструктурних, властивостей на 

монокристалах не проводились, а використання монокристалів є необхідної 

умовою для однозначного визначення упорядкування моментів та енергії 

магнітної анізотропії. У даній роботі завдяки використанню монокристалічних 

зразків було встановлено, що в U2Ni2Sn вісь c є напрямком легкого 

намагнічування, тобто магнітні моменти спрямовані перпендикулярно до 
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найкоротших зв’язків U-U, котрі знаходяться у базисній площині. Хоча U2Ni2Sn 

є антиферомагнетиком, та між найближчими атомами U є виразна феромагнітна 

взаємодія. Хвильовий вектор антиферомагнітної структури q = (0, 0, ½) і тип 

зв’язку чотирьох моментів U всередині елементарної комірки підтвердили 

початкові літературні дані [74], але орієнтація моментів в базисній площині (без 

якогось одного напрямку, який би переважав), про яку повідомлялось, виявилась 

іншою, а саме однозначно змінилась на одновісну вздовж тетрагональної осі с. 

Ця магнітна структура була незалежно підтверджена як даними нейтронної 

дифракції, так вимірюванням намагніченості для різних напрямків магнітного 

поля. Відповідно, вона не суперечить загальним тенденціям розміщення 

магнітних моментів в інтерметалідах урану. Узагальнення даних про магнітні 

структури у сполуках U2T2X (Таблиця 3.13.) показує, що напрямок легкого 

намагнічування – вздовж осі с чи перпендикулярно до неї – в межах кристалічної 

структури одного типу змінюється у відповідності до напрямку найкоротших 

відстаней U-U, залишаючись перпендикулярним до цього dU-U. Виняткова 

геометрія структури U2Ni2Sn є важливою для цього узагальнення, оскільки в ній 

зв’язки dU-U в базисній площині є значно коротшими аналогічні відстані вздовж 

осі c, і, як наслідок в U2Ni2Sn моменти U виявляються перевернутими, порівняно 

із більшістю інших сполук U2T2X, в яких dU-U є найкоротшою вздовж осі c, а 

магнітні моменти розміщені у базисній площині. Така тенденція вказує на 

домінуючу роль анізотропії двоіонного зв’язку. Інші фактори впливу, такі як 

обмінна взаємодія Дзялошинського-Морії, очевидно не грають вирішальної ролі.  

Що ж до характеру 5f станів урану в U2Ni2Sn, то підвищений коефіцієнт 

Зомерфельда γ, низька магнітна ентропія і упорядковані та  ефективні моменти, 

значення є значно нижчим передбачення для вільних іонів: μeff =2.7 μB/U 

порівняно із 3.6 μB/U, відповідно, могли би свідчити про їх зонний характер. Та 

при уважнішому розгляді величина впорядкованих магнітних моментів, яка 

становить майже 1 μB, говорить про значне обмінне розщеплення, внаслідок чого 

з рівня Фермі вилучається частина високої густини станів. Обчислення GGA і 

GGA + U [122] показали, що сумарний момент є різницею більшого орбітального 
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моменту і меншого антипаралельного спінового моменту, що є звичним для 

сполук U. Знижена гібридизація 5f-3d у випадку Ni з майже заповненими станами 

3d дозволяє використовувати локальну картину моментів з поведінкою 

парамагнітної сприйнятливості згідно закону Кюрі-Вайса із однаковими 

значеннями μeff = 2.7 μB/U, незалежними від напрямку поля. Різниця в 170 K між 

парамагнітними температурами Кюрі для різних кристалографічних напрямків 

дозволяє кількісно виразити енергію магнітної анізотропії, яка досягає майже 

15 меВ на атом U. Така величина енергії узгоджується із експериментальними 

даними, коли для поля, перпендикулярного до легкого напрямку намагніченості, 

було зареєстровано тільки слабку лінійну зміну M(H), незважаючи на прикладені 

дуже сильні прикладені поля (60 T), і жодних ознак зміни орієнтації моментів. 

При прикладенні такого ж поля вздовж осі легкого намагнічування було 

виявлено цілу послідовність метамагнітних переходів з відносно невеликим 

збільшенням намагнічування, що дає підставу зробити припущення про 

складний характер поведінки магнітних структур в таких сильних магнітних 

полях. 

При наводненні (поглинання ≈ 2 H/ф.о.) сполук U2(Ni1-xFex)2Sn із xFe < 0.2 

антиферомагнітна взаємодія суттєво посилюється і , оскільки температури Неєля  

гідридів є у 4-5 разів вищими, ніж у материнських сполуках. Крім того, в 

гідридах, насичених Fe, в діапазоні 0.4 ≤ xFe ≤ 0.8 була неочікувано виявлена нову 

феромагнітна фаза, хоча вихідні тверді розчини є парамагнетиками. Це можна 

пояснити впливом водню на 5f-3d гібридизацію. Відомо, що магнітні властивості 

інтерметалічних сполук на основі урану (в тому числі сполук U2T2X) з великими 

відстанями U-U залежать від впливу гібридизації 5f-ліганд, а не від прямого 

перекриття 5f-5f. Тому заміна Ni на Fe посилює гібридизацію 5f-3d, в той час як 

гібридизація 5f-станів урану із 5p-станами олова залишається практично 

незмінною. Введення H в ґратку може, крім простого розширення ґратки, 

вилучати f- і d-стани з гібридизації. Цей процес має більш виразний вплив на 

магнітні властивості, якщо гібридизації f-d у вихідній сполуці є сильнішою, 

тобто в тій частині фазової діаграми, де вміст Fe є вищим. Це корелює зі 
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зростанням величини ∆V/V (відносне розширенням об’єму) про мірі зростання 

вмісту заліза. 

Варто наголосити, що гідрид із концентрацію xFe = 0.2, як і його 

материнська сполука, виявився також немагнітним незважаючи на більш як 7% 

збільшення об’єму елементарної комірки. 

 

Вплив високого тиску на магнітні властивості 5f-cполук 

Питома теплоємність, намагнічування та електричний опір монокристалу 

UCo2Si2 в широкому діапазоні температур і прикладених магнітних полів вказує 

на сильну одновісна магнітну анізотропію цієї сполуки. Із даних питомої 

теплоємності було визначено температуру Неєля TN = 82.5 ± 0.1 K. В магнітному 

полі 14 T, прикладеному вздовж осі c, TN зменшується на 2 K, в той час як для 

перпендикулярного напрямку поля жодного ефекту не спостерігалось. Вплив 

тиску на магнетизм досліджувався шляхом вимірювання кривих ρ(T) при різних 

тисках аж до 7.3 ГПа. Було виявлено, що TN зменшується зі збільшенням тиску. 

Із отриманих даних був оцінений критичний тиск, при якому очікується повне 

зникнення магнетизму в UCo2Si2, і він виявися відносно низьким (8 ГПа), що 

вказує на колективізований характер магнетизму. Подавлення магнітної 

взаємодії при зростанні тиску, і, як наслідок, магнітного впорядкування в 

UCo2Si2 є прикладом типової поведінки зонних магнетиків при зменшенні об’єму 

ґратки і відрізняється від властивостей слабко делокалізованого U2Ni2Sn. Хоча 

для UCo2Si2 рентгеноструктурний аналіз за високого тиску не проводився, та 

анізотропія механічних властивостей (розколювання перпендикулярно до осі с) 

свідчить про різну силу міжатомних зв’язків у базисній площині та 

перпендикулярно до неї. Очевидно, що зв’язки у площині, де магнітні моменту 

урану впорядковані феромагнітно, є сильнішими за зв’язки вздовж осі с. 

Електротранспортні та структурні дослідження U2Ni2Sn за високих тисків 

виявили немонотонну залежність температури Неєля та фазовий перехід із 

тетрагональної у орторомбічну структуру. Збільшення температури 
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впорядкування зі зростанням тиску до приблизно 3 ГПа та наступне її різке 

зменшення можна інтерпретувати, як наслідок посилення обмінної взаємодії 

внаслідок посилення гібридизації через стискання кристалічної ґратки: по мірі 

зростання зближення атомів посилюється гібридизація 5f станів і з нею – 

параметр обмінної взаємодії. Та в певний момент стає гібридизація спричиняю 

також делокалізацію цих станів, і тоді зменшення магнітних моментів урану 

компенсує зростання параметру взаємодії. «М’якість» напрямку найближчих 

сусідів U-U [134] сприяє зменшенню моментів урану з тиском, оскільки у цьому 

кристалографічному напрямку деформація ґратки є найбільш вираженою. 

Моделювання зонної структури, яке вказує, що втрата магнетизму відбувається 

переважно внаслідок розширення 5f-зони, підтримує такий сценарій.  

Легування U2Ni2Sn залізом в рамках серії U2(Ni1-xFex)2Sn (xFe = 0.0, 0.05, 0.1, 

0.15, 0.2, 0.4, 0.6 та 0.8) показало, що антиферомагнітний порядок швидко 

пригнічується зі збільшенням концентрації Fe із повністю зникає у твердому 

розчині із xFe = 0.2. За цієї концентрації спостерігались ознаки масштабування 

не-Фермі рідини, які можуть вказувати на досягнення квантової критичної точки, 

коли температура магнітного фазового переходу прямує до 0 К. При подальшому 

збільшенні вмісту заліза U2(Ni1-xFex)2Sn залишаються немагнітними аж до 

U2Fe2Sn. 

Дослідження впливу тиску на магнітне впорядкування 5f-феромагнетика 

UGa2 проводили шляхом вимірювань питомого електричного опору ρ(T) 

монокристалів. Під дією квазігідростатичного тиску температура Кюрі 

монотонно зростає з TC = 124 К (звичайний тиск) до 154 К при P =  14.2 ГПа, 

після чого починає різко спадати, досягаючи TC = 147 К при P =  15.2 ГПа. При 

20 ГПа сполука вже є немагнітною. Такі радикальні зміни узгоджуються з 

уявленнями про обмінні взаємодії, опосередковані 5f-гібридизацією зі станами, 

відмінними від f-станів. Зовнішній тиск спочатку посилює обмінний зв’язок 5f-

моменту, але врешті-решт пригнічує магнітний порядок за рахунок розмиття 5f-

моментів. Така двозонна модель адекватно описує слабко делокалізовані 5f-

стани. Зовнішній тиск поступово пригнічує опір, викликаний спіновим 
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безпорядком, що досягає дуже високих значень ρ  (300 мкОм·см) за температури 

вище TC в UGa2. Це призводить до переходу від від’ємної спочатку до додатної 

величини dρ/dT в парамагнітному стані. 

Як уже згадано, експериментальні результати вказують на те, що 5f-стани 

в UGa2 не є звичайними зонними станами. У зонній сполуці температура 

впорядкування з самого початку знижувалася б під дією тиску, як це 

спостерігалось в UCo2Si2. Але 5f-стани в UGa2 також не є повністю 

локалізованими, оскільки це означало б дуже малі зміни TC, притаманні 4f 

інтерметалідам. Єдиним сценарієм, сумісним з отриманими даними щодо зміни 

критичної температури з тиском, а саме вираженим зростанням з виходом на 

насичення й подальшим падінням, має бути проміжна ситуація. 

Поведінку UGa2 можна пояснити в рамках моделі Коблана-Шріффера 

[179], яка передбачає змішування двох типів станів: сильнокорельованих f-станів 

і зонних станів електронів провідності. У цій моделі зменшення міжатомних 

віддалей під дією зовнішнього тиску спочатку посилює 5f–5f взаємодію за 

рахунок посилення гібридизації але без виразного впливу на характер 

просторового розподілу густини 5f станів (а отже і при незмінних магнітних 5f-

моментах), але на певному етапі гібридизація починає розмивати електронну 

густину 5f станів, призводячи до зменшення 5f-моментів. Як наслідок, 

температура впорядкування починає різко зменшуватись попри посилення 

гібридизації та пов’язаної із нею обмінної взаємодії, оскільки максимум TC 

можна інтерпретувати просто як точку, у якій добуток величини обмінної 

взаємодії та квадрата магнітного моменту досягає максимального значення. 

Важлива роль гібридизації 5f -лігандів у перенесенні обмінної взаємодії є 

очевидною, якщо взяти до уваги той факт, що найкоротша відстань U–U dU−U = 

4.012 Å набагато перевищує межу Хілла, яка виключає перекриття 5f –5f. Навіть 

після зменшення об’єму на 11% [149] у результаті прикладення 

квазігідростатичного тиску 15 ГПа відстань dU−U залишається на рівні 3.85 Å –

3.90 Å, тобто набагато більше межі Хілла. Тут зроблене припущення про 
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ізотропне зменшення об’єму з тиском, оскільки дані щодо окремих коефіцієнтів 

стисливості, які можуть бути анізотропними, не повідомлялися. 

Висновок про переважну роль гібридизації 5f-лігандів можна також 

зробити на підставі роботи [153], у якій показано, що заміна Si або Ge на Ga має 

більш виражений вплив на температуру Кюрі UGa2, ніж зміна об’єму тієї ж 

величини, але без зміни електронного характеру ліганду.  

Нарешті, спостереження моментів атомів урану, трохи нижчих за значення 

U3+ або U4+, з одночасною відсутністю будь-якої суттєвої густини 5f-станів на 

рівні Фермі, на що вказує малий електронний внесок до теплоємності γ = 

10 мДж моль−1 К−2 [151, 152], також свідчить на користь гібридизації 5f-лігандів 

порівняно з утворенням чистої 5f-зони, коли мова йде про основний механізм 

делокалізації 5f-станів. 

Наведені результати вказують на особливе місце, яке посідає UGa2 серед 

інших сполук U. Про близькість до локалізації електронних 5f-станів свідчить 

той факт, що проста картина 5f-зони несумісна зі збільшенням TC під дією тиску. 

У такій ситуації цілком зрозуміло, що розрахунки в рамках традиційної теорії 

функціонала густини не можуть пояснити геометрію поверхні Фермі, що впливає 

на дані dHvA [148]. Річ у тім, що в більшості інтерметалідів U на рівні Фермі є 

зонні 5f-стани. Єдиним відомим винятком, принаймні серед бінарних сполук, є 

UPd3. де на зміщення локалізованих 5f-станів з рівня Фермі однозначно вказують 

дані фотоелектронної спектроскопії. Є кілька інших сполук з низькими 

значеннями γ, наприклад UPdSn з γ = 5 мДж моль−1 К2 [256]. Однак і дослідження 

впливу розрідження [257], і спектроскопічні дані [258, 259] свідчать проти 

локалізації. У цьому разі вдалося розрахувати густину станів, якщо розрахунки 

виконувалися для фактичної неколінеарної магнітної структури [260]. У сполуки 

UPdSn температура впорядкування також зростає зі збільшенням тиску, але 

повільніше, ніж у UGa2 (1.4 К/ГПа), і досліджений діапазон тисків є обмеженим, 

тому максимальне значення TN невідоме [261]. Невідомий також і об’ємний 
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модуль, і тому зміну TN неможливо зв’язати з параметрами абсолютного 

стиснення ґратки. 

Іншим цікавим випадком, що допомагає визначити місце UGa2 серед інших 

інтерметалідів U, є згадана вище сполука UIn3. Це антиферомагнетик з 

локальними моментами, у якого TN = 88 К, що зростає до 127 К при P =  9 ГПа 

(тобто 3 К/ГПа). Досягти вищих тисків не вдалося [182]. Цю сполуку можна 

порівняти з ізоструктурною UGa3. що являє собою 5f-зонний антиферомагнетик 

з TN = 67 К, у якому впорядкування пригнічується тиском 2.5 ГПа [262]. Коли в 

UAl3 розмір ліганду, що збільшує гібридизацію 5f-ліганду, зменшується ще 

більше, магнітний основний стан пригнічується навіть за атмосферного тиску і 

UAl3 є парамагнетиком зі слабкою залежністю від температури [263]. На жаль, 

про протилежний випадок UTl3. де гібридизація має бути найслабкішою з усього 

ряду, відомі лише базові дані. Моменти атомів U більші (1.6 μB), ніж в UIn3 

(1.0 μB) (див. роботу [264] і посилання в ній), хоча температури впорядкування є 

порівнянними. Відомості про зміни TN з тиском наразі відсутні. 

З огляду на такі факти можна припустити, що сильне підвищення 

температур упорядкування до максимуму й подальший спад можуть являти 

собою загальну закономірність для вузькозонних сполук урану (та, можливо, 

інших легких актинідів), але для цього необхідні більш систематичні докази. У 

жодній з процитованих вище праць, присвячених дослідженням при високих 

тисках (за винятком [180]), використаний діапазон тисків не дає змоги 

спостерігати жодних ознак насичення температур упорядкування. Коли 

з’являться відповідні дані, буде корисно провести порівняння з іншими 

сполуками U. Що ще важливіше, вкрай необхідно знати, як залежить від тиску 

величина моментів, оскільки в обговоренні вище припускається, що зникнення 

моментів U спричиняє перехід до спадання TC в діапазоні високих тисків. Точні 

вимірювання намагніченості монокристалів у діапазоні тисків вище 10 ГПа буде 

дуже важко здійснити. Натомість можливо дослідити зміни моментів атомів U 

під дією тиску за допомогою рентгенівського магнітного циркулярного 

дихроїзму. 
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Отже, завдяки дослідженням  монокристалу UGa2 високої якості під 

тиском вдалося встановити характер 5f-станів в UGa2, зокрема їх близькість до 

локалізації, а також зробити висновок про несумісність експериментальних 

даних, а саме залежності TC(p), та двозонної моделі для опису згаданих 5f-станів. 

Основний внесок до низькотемпературного питомого опору UGa2 робить 

електрон-магнонне розсіяння з енергією збудження понад 60 К, що є 

порівнянним із магнітокристалічною анізотропією в площині ab. Ширина 

магнонної забороненої зони збільшується з підвищенням тиску, досягаючи 

значення Δ = 88 К при P =  8 ГПа. Значення питомого опору ≈ 300 мкОм·см для 

геометрії i//c в парамагнітному стані може бути пов’язано з сильним розсіянням 

на спіновому безпорядку, що також призводить до слабкого від’ємного нахилу 

dρ/dT < 0. Високий питомий опір і його від’ємний нахил усуваються під дією 

тиску, що, як припускається, зменшує магнітні моменти атомів U. Це 

підтверджує той факт, що від’ємний нахил обумовлюється сильним безпорядком 

(який у цьому випадку походить від спінового безпорядку), а не, наприклад, 

ефектом Кондо. 

Залежності від тиску магнонної забороненої зони залишкового питомого 

опору й питомого опору при кімнатній температурі вказують на те, що виражене 

розмиття магнітного моменту урану в UGa2 починається при приблизно 8 ГПа. 

У рамках двозонної моделі й обмінної взаємодії, індукованої гібридизацією, 

збільшення величини гібридизації при тисках вище 13–14 ГПа більше не може 

компенсувати зменшення магнітних моментів і величина магнітної обмінної 

взаємодії, відображена в значенні TC(p), починає зменшуватися. 

Комплексне дослідження дії високих тисків на монокристали 

UCo0.95Fe0.05Al та UCoAl дозволяє охопити складне перетворення фаз з фази 

феромагнетизму, через фазу зонного метамагнетизму, в фазу парамагнетизму без 

жодних ознак метамагнетизму. Вдалось отримати переконливі свідчення 

співпадіння поведінки NFL зі слабопольовим (немагнітним) станом зонних 

метамагнетиків, споріднених із UCoAl. Тому не можна інтерпретувати сам по 
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собі показник ступеня n = 5/3 температурної залежності питомого електричного 

опору як ознаку близького сусідства до квантової критичної точки. Така 

поведінка притаманна фазі з явно вираженими спіновими флуктуаціями, але 

границя з суміжною феромагнітною областю Фермі рідини представлена 

переходом першого роду як функцією тиску чи магнітного поля. Її можна 

перетинати шляхом прикладення тиску до сполуки UCoAl, ефективно 

розширеної шляхом заміщення атомів Co кількома відсотками атомів Fe, або 

шляхом прикладення поля, вищого за критичне метамагнітне поле. Розходження 

магнітних флуктуацій, яке, як правило, очікується в квантовій критичній точці, 

можна, однак, спостерігати в UCoAl при підвищених температурах (поблизу 

12 K), де метамагнітний перехід першого роду перетворюється в поступовий 

перехід між станами (cross-over). Детальне дослідження такої критичної кінцевої 

точки за допомогою ЯМР міститься в [231]. Зазначена критична точка залежить 

також від зовнішнього тиску, і є повідомлення, що вона повинна опуститись до 

T = 0 при P =  1.5 ГПа [200, 265]. Отже, було показано, що поведінка за типом 

не-Фермі рідини (NFL) в UCoAl не пов’язана із такою квантовою критичною 

кінцевою точкою, оскільки така поведінка зберігається і при набагато вищих 

тисках. 

Спостерігали різкі зміни електричного питомого опору під дією 

зовнішнього тиску в сплавах Am-Pu, пов’язані зі структурними фазовими 

переходами. Теоретичний аналіз вказує на ключову роль 5f-станів Am, зсунутих 

на рівень Фермі у високотисковому стані, але у вигляді не 5f-зонних станів, а 

флуктуацій між 5f 6- і 5f 7-станами, для яких високий тиск є сприятливим. 
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РОЗДІЛ 4  

ВИСНОВКИ 

У роботі розв’язана важлива наукова та прикладна проблема 

експериментального та теоретичного дослідження впливу модифікацій 

кристалічної ґратки за рахунок насичення воднем та прикладення зовнішнього 

тиску на структурні, електронні, транспортні, магнітні та термодинамічні 

властивості інтерметалічних сполук із 4f та 5f електронами. Вивчені особливості 

впливу кожного із цих чинників та проілюстроване їх взаємне доповнення, 

зокрема придатність насичення воднем як інструменту від’ємного тиску, а також 

вказані обмеження такого підходу. Виявлено, що утворення  водневих зв’язків 

грає другорядну роль, незважаючи на те, що водню притаманна роль аніонної 

домішки. Запропонована інтерпретація поведінки 4f- та 5f-станів у результаті 

змін ґратки в рамках єдиного підходу, де визначним критерієм є локалізація f-

електронних станів вихідної сполук. Як наслідок, продемонстровано, що 

характер змін в інтерметалідах урану визначається зміною міжуранових 

відстаней, а не абсолютними значеннями тиску чи вмісту водню. Відносна зміна 

об’єму ґратки досліджуваних сполук порядку +/-10% призводить до виразних 

змін гібридизації та порівняно незначної зміни характеру f-електронних станів у 

них. Тобто у цих сполуках не спостерігалась повна локалізація чи делокалізація 

внаслідок стиску чи наводнення.  

1. На прикладі численних інтерметалічних сполук рідкісних земель та 

урану було продемонстровано, що наводнення виступає недеструктивним 

аналогом від’ємного тиску, який призводить до типового відносного розширення 

ґратки на +5%..+10%, а в окремих випадках і до +30%, порівняно із початковим 

об’ємом, із подрібненням на порошок та без втрати кристалічності. Аморфізація 

гідридів є скоріше виключенням, ніж правилом. Таке розширення відповідає 

десяткам ГПа ефективного від’ємного тиску, враховуючи типові коефіцієнти 

стиску f-електронних сполук. У багатьох випадках воно відбувається без зміни 

кристалічної структури вихідної сполуки. Якщо ж зміни симетрії і мають місце, 

то локальна координація  f-електронних елементів залишається майже 

незмінною, що спрощує інтерпретацію отриманих результатів. Насичення 

воднем є здебільше зворотнім ефектом, і при нагріванні до температур порядку 

750°С після десобрції водню відновлюється  вихідна сполука. Можливість 

змінювати вміст водню шляхом часткової десорбції дозволяє вивчати зміни 

фізичних властивостей у динаміці. Отже, наводнення є унікальним інструментом 

для зміни електронної густини та пов’язаних із нею фізичних властивостей 

інтерметалічних сполук внаслідок змін кристалічної структури без їх легування 

ізоелектронними матеріалами. 
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Переважна більшість гідридів, описаних в даній роботі, були синтезовані 

вперше. Їх структурні, транспортні, магнітні та термодинамічні властивості були 

вивчені та систематизовані. 

2. Насичення воднем рідкісноземельних (РЗМ) сполук 4f електронами із 

цілочисельними валентностями та однією магнітною підґраткою призводить до 

подавлення у них магнітного впорядкування. Воно виражається у зменшенні 

температур впорядкування або навіть появі парамагнітного основного стану. 

Незмінні ефективні моменти цих РЗМ сполук вказують на те, що характер 4f 

станів при наводненні залишається незмінним, а ослаблюється обмінна взаємодія 

між ними. Непрямий характер обмінної взаємодії, яка ослабляється в гідридах 

РЗМ сполук,  вказує на те, що наводнення впливає на густину електронів 

провідності і/або на f-d гібридизацію. Внаслідок зміни характеру 

колективізованих станів при наводненні спостерігається «пом’якшення» 

кристалічної ґратки, яке проявляється як зменшення температур Дебая, 

розрахованих із кривих питомої теплоємності. Також спостерігалась поява 

вкладу у теплоємність яленів із високими значеннями температури Ейнштейна, 

які пов’язують із коливними ступенями вільності легких атомів водню. 

Зміна властивостей сполук із РЗМ елементами, що мають проміжні 

валентності, тісно пов’язана із тим який валентний стан стабілізує відповідна 

зміна об’єму. Так у сполуці CeNi із проміжною валентністю при розширенні 

ґратки внаслідок наводнення спостерігалась стабілізація стану 4f1, що має 

більший іонний радіус, а також посилення Кондо екранування. В YbInCu4, де 

спостерігається валентний перехід, зменшення міжатомних віддалей внаслідок 

прикладення зовнішнього тиску чи частковій заміні Yb на РЗМ елементи із 

більшими радіусами стабілізувало валетний стан Yb +2.94 із меншим іонним 

радіусом. І навпаки, при легуванні РЗМ металами із меншими радіусами та 

наслідному збільшенні міжатомних віддалей стабілізувався валетний стан Yb 

+2.84 із більшим іонним радіусом. 

Вплив наводнення 4f інтерметалідів із кількома магнітними підґратками 

слід розглядати через призму чутливості кожної із підґраток до змін об’єму. У 

сполуках RMn2 розширення ґратки в результатів поглинання водню призводило 

до стабілізації магнітних моментів марганцю і, як наслідок, зростанні температур 

магнітних переходів у 10 разів, порівняно із вихідними сполуками. Тобто ефект 

насичення воднем є протилежним до випадку, коли в речовині лише РЗМ 

елементи мають магнітні моменти. Попри цю відмінність зміни властивостей 

ґратки, тобто її «пом’якшення», поява вкладу через коливні ступенями вільності 

водню та відсутність різкого густини станів на рівні Фермі є спільними для 

сполук обох груп. 
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3. Насичення воднем сполук урану вимагає застосування тиску водню 

порядку 100 бар та часто високих температур. Попри відносне розширення 

ґратки, яке досягає +10%, гідриди не аморфізуютсья, хоча у окремих випадках 

спостерігається збільшення симетрії, порівняно із вихідними сполуками. 

Поглинання водню систематично призводить до посилення обмінних взаємодій, 

що виражається у кількаразовому зростанні критичних температур магнітних 

фазових переходів. Ефективні моменти урану при цьому залишаються 

незмінними або незначно зростають. Первинним механізмом впливу водню є 

зміна f-f і/або f-ліганд гібридизації. Під час наводнення напрямок моментів урану 

залишався перпендикулярним до напрямку найкоротших відстаней U-U. 

Перераховані зміни вказують на роль тиску як інструменту від’ємного тиску і на 

визначну роль відстані U-U як параметра, що визначає поведінку сполук, а не 

абсолютного значенні вмісту водню. Подібно до РЗМ сполук поява водню в 

кристалічній ґратці не призводить до утворення водневих зв’язків. 

Стабілізація магнітного порядку внаслідок наводнення спостерігалось в 

інтерметалідах урану різної симетрії та структурних типів, а саме в сполуках 

UTX гексагональної та орторомбічної симетрії та у сімействі U2(Ni1-xFex)2Sn із 

вмістом заліза x = 0..1 та тетрагональною елементарною коміркою.  

4. Дія зовнішнього тиску на інтерметалічні сполуки урану залежить від 

характеру локалізації 5f станів. У системах із вищим ступенем делокалізації, на 

яку вказує, зокрема, зменшення ефективних магнітних моментів урану порівняно 

із і U3+ чи U4+, як наприклад в UCo2Si2, зменшення міжатомних відстаней під дією 

високого тиску призводить до подавлення магнітного впорядкування. Для 

UCo2Si2 значення критичного тиску, при якому температура Неєля звичайного 

стану TN = 82 К, прямує до нуля, становить 8 ГПа. 

Якщо ступінь локалізації 5f станів за звичайного тиску є вищим, як 

наприклад в U2Ni2Sn (АФМ із TN = 25 К) чи UGa2 (ФМ із TC = 125 К ), то 

зменшення міжатомних  відстаней при стисканні призводить до зростання 

температури магнітного впорядкування внаслідок посилення гібридизації 5f 

станів та пов’язаної із нею сили обмінної взаємодії. Монотонне зростання 

критичних температур на 10% та 20% зі збільшенням зовнішнього тиску 

спостерігалось у діапазоні кількох ГПа в U2Ni2Sn та UGa2, відповідно, 

незважаючи на відмінність типів магнітного впорядкування та температури 

фазових переходів за нормальних умов. При досягненні критичного значення 

тиску (3 ГПа та 14 ГПа, відповідно) плавне зростання температури 

впорядкування змінюється на стрімке зменшення, причиною якого є розмивання 

магнітних моментів урану через розширення 5f-зони, викликаного посиленням 

гібридизації. 
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5. Відхилення низькотемпературної поведінки UCoAl та U(Co,Fe)Al від 

моделі Фермі-рідини є наслідком присутності виражених спінових флуктуацій і 

не пов’язана безпосередньо з наближенням до квантової критичної точки. 

Спінові флуктуації в даній системі регулюються зовнішнім тиском та/або 

легуванням. В областях тиску, суміжних з переходами між феромагнітним і 

парамагнітним станами, зазначені флуктуації призводять до появи питомого 

опору, що не відповідає моделі Фермі-рідини. Цей режим існує доти, поки 

зрештою не стає пригніченим тиском, після чого відновлюється режим від моделі 

Фермі. Поведінку обох систем, UCoAl та U(Co,Fe)Al, можна об’єднати в рамках 

єдиної фазової діаграми, яка є частковим випадком для феромагнетиків із 

фазовим переходом 1-го роду, який під дією зовнішнього тиску перетворюється 

на фазовий перехід 2-го роду, і лише лінії переходів 2-го роду закінчуються 

квантовими критичними точками. 

6. Квазі-гідростатичне стискання сплавів кристалічної ґратки сплавів 

Am-Pu до 12 ГПа призводить до появи трьох різних режимів розсіяння 

електронів провідності. Межі цих режимів на шкалі тиску співпадають із межами 

існування кристалічних фаз чистого Am, зміщених в сторону нижчих тисків на –

8 ГПа внаслідок додаткового стискання ґратки за рахунок легування атомами Pu. 

За даними розрахунків зонної структури, це розсіяння можна розглядати як 

розсіяння на флуктуаціях валентності f6 → f7 в Am. 

7. Була запропонована, випробувана та вдосконалена методика 

вимірювань питомої теплоємності порошкових матеріалів. Показано, що 

дрібнодисперсні порошки із розміром зерна ≥50 мкм можна вимірювати у 

вигляді пресованих таблеток із мідним наповнювачем чи без нього. У другому 

випадку числовий аналіз отриманих результатів є навіть простішим. 

Міжзеренний тепловий контакт, який є достатнім для достовірного визначення 

абсолютних значень питомої теплоємності, досягається при компактизації 

зразків за тисків у 2-5 кілобарів, які прикладаються зі швидкістю приблизно 0.2 

кбар/хв. 

8. Були виявлені властивості PrNi як геттера водню, тобто здатність 

поглинати водень до отримання насиченого гідриду PrNiH3.6. При цьому об’ємна 

концентрація водню у PrNiH4.3 і CeNiH4.0 більша приблизно на 10%, ніж у LaNi5, 

який є стандартним матеріалом для зберігання H2. 
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