
Abstrakt: Tato práce je zam¥°ená na studium magnetických vlastností t°í r·zných

slou£enin na bázi uranu obsahujících 5f elektrony (U4Ru7Ge6, UAu2Si2 a UIrGe). V

rámci této práce byly, za pomoci r·zných metod, p°ipraveny vysoce kvalitní krystaly

t¥chto slou£enin. Vlastnosti t¥chto systém· byly studovány r·znými objemovými meto-

dami (magnetizace, m¥rné teplo, teplotní roztaºnost, elektrický transport) a také neu-

tronovým a rentgenovým rozptylem p°i ²irokém spektru vn¥j²ích podmínek (nízká teplota,

vysoké magnetické pole, vysoký tlak). Kombinace t¥chto metod odhalila komplexní

chování t¥chto systém· a pomohla sestrojit jejich magnetické fázové diagramy.

První studovanou slou£eninou je feromagnet U4Ru7Ge6vykazující velmi nízkou mag-

netokrystalovou anizotropii, která je neo£ekávaná pro slou£eninu na bázi uranu. To

se promítá do izotropní závislosti tém¥° v²ech m¥°ených fyzikálních vlastností. Bylo

zji²t¥no, ºe osa snadné magnetizace se m¥ní v uspo°ádaném stavu a tento jev je spojen s

anomáliemi v teplotní roztaºnosti ukazující na moºnou rhomboedrickou distorzi. Ta vede

k vytvo°ení dvou odli²ných pozic uranu s odli²ným magnetickým momentem. Tato p°ed-

pov¥¤ byla potvrzena teoretickými výpo£ty a pomocí polarizované neutronové difrakce.

Rozdíl magnetických moment· na dvou odli²ných uranových pozicích je zp·soben malou

zm¥nou v jejich lokální symetrii.

Druhým p°ípadem studovaným v této práci je UAu2Si2. První monokrystal této

slou£eniny vyp¥stovaný v·bec, nám umoºnil osv¥tlit p°edchozí rozporuplné popisy vlast-

ností této slou£eniny. M¥°ení magnetizace, magnetostrikce kombinované s neutronovou

difrakcí jasn¥ potvrzuji základní stav v podob¥ nevykompenzovaného antiferomagnetu

spole£n¥ se slabou feromagnetickou sloºkou. Vysokopolní studie sledovaly fázovou hranici

základního stavu ke trikritickému bodu, kde se fázový p°echod m¥ní z prvního druhu na

druhý. Detailní m¥°ení teplotní roztaºnosti odhalili pokles objemu v uspo°ádaném stavu

spole£n¥ s moºnou distorzí bazální roviny p·vodní tetragonální struktury.

Poslední £ást je v¥nována ortorhombickému antiferomagnetu na bázi uranu � UIrGe.
Studium teplotní roztaºnosti této slou£eniny odhalilo siln¥ anizotropní zm¥ny m°íºe pro

v²echny t°i základní sm¥ry pod Néelovou teplotou. Tak°ka nulová objemová zm¥na vede

k velmi slabé tlakové závislosti teploty uspo°ádání. Vn¥j²í magnetické pole aplikované

podél osy c má významný efekt na strukturu antiferomagnetického základního stavu a

vede k metamagnetickému p°echodu. Néelova teplota této slou£eniny je siln¥ potla£ena

pro vy²²í pole a byly zde pozorovány známky p°ítomnosti trikritického bodu.
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