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Abstrakt
Tato práce se zabývá termodynamickými a magnetickými vlastnostmi
intermetalických sloučenin na bázi prvků vzácných zemin. Speciálně se zaměřuje na
sloučeninu SmPd2Al3, která vyniká exotickým magnetickým fázovým diagramem. Byl
úspěšně připraven monokrystal této sloučeniny Czochralského metodou. Byla potvrzena
hexagonální struktura Laueho metodou a práškovou rentgenovou difrakcí.
Stechiometrické složení bylo ověřeno spektrální analýzou EDX. Na vzorcích
orientovaných podél a kolmo na bazální rovinu vůči magnetickému poli byla
provedena měření magnetizace, a.c. a d.c. susceptibility a tepelné kapacity. Všechna
měření byla provedena v rozsahu termodynamických proměnných 1,8 - 400 K a 0 až
14 T. Získané výsledky odhalily fázové přechody při teplotách 2,4; 3,4; 3,9; 4,4; 10 a
12 K. Ačkoli dřívější studie naznačovaly, že sloučenina SmPd2Al3 je anisotropní
antiferomagnet pod teplotou 12 K, z našich výsledků plyne, že sloučenina se v intervalu
teplot 4,3 - 12 K chová jako feromagnet se snadnou osou magnetizace kolmou na
bazální rovinu.
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Author: Marie Kratochvílová
Department: Department of Condensed Matter Physics
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Supervisor´s e-mail address: jiri.pospisil@centrum.cz

Abstract
This work deals with thermodynamic and magnetic properties of intermetalic
compounds based on rare-earth elements. It concentrates specially on SmPd2Al3
compound, which exhibits exotic magnetic phase diagram. A high-quality single crystal
was prepared by Czochralski pulling method. The structure of the crystal was checked
by Laue technique and powder X-ray diffraction. Stoichiometry of the compound was
checked by EDX analysis. Measurements of magnetisation, a.c. and d.c. susceptibility
and heat-capacity were performed in the ranges of thermodynamical variables 1.8 400 K and 0 up to 14 T. Obtained results revealed series of phase transitions at
temperatures 2.4, 3.4, 3.9, 4.4, 10 and 12 K. The SmPd2Al3 compound is characterized
as an ferromagnet in the temperature range 4.3 - 12 K with easy axis magnetization
perpendicular on the basal plane. The previous studies described it as an
antiferomanget.
Keywords: REPd2Al3 compounds, magnetization, susceptibility, heat-capacity
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1.

Úvod a cíle práce

Již odpradávna lidstvo používalo a zkoumalo kovy, aby jejich vlastnosti dosáhly
možnosti uplatnění. Během 19. století bylo díky rozvoji metalurgie objeveno mnoho
pozoruhodných mechanických, elektrických, magnetických a chemických vlastností
kovových sloučenin. Tyto materiály se začaly využívat ve všech oblastech lidské
činnosti. Využívány jsou pro svou pevnost při vysokých teplotách v motorech,
turbínách apod 1. Slitiny s tvarovou pamětí 1 se objevují v podobě záznamových pásek
audio a video techniky, 1 či polovodičové paměti počítačů. Vyvíjeny byly permanentní
magnety 1 a supravodivé materiály 1. To vše mělo dopad jak na teoretické znalosti
v tomto oboru, tak na perspektivy ohledně přímé technické aplikace. Intermetalika
představují velmi rozsáhlou a dodnes neuzavřenou kapitolu fyziky pevných látek.
Motivací ke studiu sloučenin o složení REPd2Al3 (RE = prvky vzácných zemin) byl
objev neobvyklé koexistence supravodivosti a antiferomagnetismu na intermetalických
sloučeninách UPd2Al3 a UNi2Al3 2, 3, 4 . Supravodivost koexistuje s antiferomagnetickým
uspořádáním i za podmínek přítomnosti vysokého magnetického momentu 0,85 μB
přítomného na iontech U. Exotické chování sloučenin je jednoznačně spojeno a plyne
z chování 5f elektronů přítomných na iontech uranu 5. Zmíněná koexistence
antiferomagnetismu a supravodivosti podpořila vědecký zájem o isostrukturní
sloučeniny na bázi prvků vzácných zemin o složení REPd2Al3, kde nositeli
magnetických vlastností jsou ionty vzácných zemin se svými 4f elektrony.
V současnosti byla připravena řada sloučenin a byly podrobně popsány jejich
magnetické vlastnosti. Sloučeniny se vyznačují různými typy magnetického uspořádání
a některé z nich jsou nemagnetické. Magnetické chování plyne z lokalizovaného
charakteru 4f elektronů. Přestože jsou tyto sloučeniny strukturně a magneticky dobře
definovány a popsány, stále zůstává nevyřešena magnetická struktura sloučenin
SmPd2Al3 6, 7 a GdPd2Al3 8.
Výzkum těchto sloučenin nevede přímo k jejich uplatnění
význam spočívá v možnosti zpřesnit a lépe chápat teorii zabývající
výpočty charakteru elektronových struktur, které v konečném
posloužit při studiu aplikačně zajímavých materiálů na bázi
intermetalických sloučenin.

v praxi, ale jejich
se magnetismem a
důsledku mohou
vzácně-zeminných

Cílem této práce je především popsat magnetické a termodynamické vlastnosti
sloučeniny SmPd2Al3. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první je uveden stručný
přehled vlastností intermetalických sloučenin se vzácnými zeminami s důrazem na
sloučeninu SmPd2Al3.V následující části je poskytnuto vysvětlení základních pojmů a
fyzikálních jevů dané problematiky. Další kapitola si klade za cíl popsat postup přípravy
vzorků a techniky měření fyzikálních vlastností. V poslední části jsou uvedeny získané
výsledky měření a jejich interpretace.
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2.

Teoretický úvod do problematiky

2.1.

Měrné teplo

Měrné teplo (HC, z anglického „Heat Capacity“), neboli tepelná kapacita,
označuje teplo vztažené na jednotku hmotnosti systému potřebné k jednotkovému
zvýšení jeho teploty za stálého tlaku, resp. za stálého objemu (izobarické, resp.
izochorické měrné teplo). Je jedním z modifikovaných termodynamických koeficientů a
speciálně izobarické měrné teplo patří mezi tzv. snadno měřitelné veličiny. Platí

⎛ dS ⎞
CP = T ⎜
⎟
⎝ dT ⎠ P

(1)

kde S značí entropii systému a T termodynamickou teplotu. V případě Cp je
nutné, aby tlak a teplota byly nezávislé termodynamické proměnné.
Celkové měrné teplo je aditivní veličina a je dáno součtem příspěvků, jak plyne
ze vztahu 9

C = C ph + C e + C mag + C etc

(2)

Elektronový příspěvek
Ce označuje příspěvek vodivostních elektronů. Projevuje se především u
kovových materiálů. V oblasti teplot T«TF, kde Fermiho teplota TF = 104 – 105 K, lze
užít Sommerfeldův model, kde platí

2nk B2 T
Ce =
= γT
EF

(3)

kde kB značí Boltzmanovu konstantu, n počet volných elektronů v jednotkovém
objemu látky a EF energii na Fermiho hladině, γ odpovídá efektivní hmotnosti elektronu
v kovu a nazývá se Sommerfeldův koeficient. Tento příspěvek je u většiny materiálů
významný do teplot okolo 5 K 9.
B

Magnetický příspěvek
Příspěvek Cmag označuje magnetické měrné teplo. Popis této složky měrného
tepla v oblasti nad teplotou uspořádání je značně jednodušší, než v případě uspořádání
magnetických momentů, a souvisí s vlivem krystalového pole 10.
Elektronová hustota volného iontu má kulovou symetrii. Při obklopení iontu
elektrony a ionty v krystalu dochází k deformaci sférické symetrie vlivem jejich
vlastního elektrostatického pole. Ion je pak důsledkem elektrostatické interakce
obklopen krystalovým polem, které má symetrii danou krystalovou mřížkou. Krystalové
pole (CEF, z anglického „Crystal Electron Field“) způsobuje štěpení původně
degenerovaných energetických hladin.
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Jev štěpení se v tomto případě nazývá Schottkyho anomálie. Lokalizované stavy
elektronů v 4f slupce jsou v základním stavu (2J + 1)-krát degenerované, kde J je
celkový moment daného iontu. Krystalové pole štěpí základní stav až na (2J + 1) hladin.
Pro látku v paramagnetickém stavu je příspěvek Cmag tvořen Schottkyho
příspěvkem CSch, který lze vyjádřit ve tvaru 11:

C sch

2
⎛ n 2
⎡ Δi ⎤ ⎛ n
⎡ Δi ⎤ ⎞ ⎞⎟
⎜
∑ Δ exp ⎢⎣− T ⎥⎦ ⎜⎜ ∑i=0 Δi exp⎢⎣− T ⎥⎦ ⎟⎟ ⎟
R ⎜ i =0 i
−
= 2⎜
⎟
⎜
n
n
T ⎜
⎡ Δi ⎤ ⎟ ⎟
⎡ Δi ⎤
−
−
exp
exp
⎜
⎟
∑i=0 ⎢⎣ T ⎥⎦ ⎟
⎢ T⎥
⎜ ∑i =0
⎣
⎦
⎝
⎠ ⎠
⎝

(4)

kde R je univerzální plynová konstanta, Δi je rozdíl v energii nejnižší a i-té
hladiny. S tímto příspěvkem k měrnému teplu souvisí příspěvek k entropii systému,
neboť štěpení hladin vede k nárůstu multiplicity a tím i entropie. Její přírůstek lze
popsat v limitě vysokých teplot vztahem

S mag = Rln(2J + 1)

(5)

Fononový příspěvek
Cph označuje fononovou složku celkového měrného tepla 12, která je dominantní
při vysokých teplotách a je realizována teplotními kmity krystalové mříže. Kmity si lze
představit jako vlnění, kde nosiči energie jsou fonony, které se dělí na akustické
(3 větve) a optické (3n-3 větví) pro primitivní buňku s n atomy. V oblastech nižších
teplot klesá měrné teplo jako T3. Pro oblasti vyšších teplot tyto příspěvky popisuje
Dulong-Petitův zákon 9 Cph → 3NkB, kde 3N popisuje tři stupně volnosti N atomů.
Z toho plyne, že v oblastech vyšších teplot je měrné teplo prakticky konstantní a
nezávislé na materiálu. Platnost Dulong-Petitova zákona selhává, když termodynamická
teplota klesá k nule, protože k nule klesá i měrné teplo. Aby bylo možno popsat měrné
teplo i pro oblasti nízkých teplot, byly vytvořeny dva modely - Einsteinův a Debyeův 9.
B

V Einsteinově modelu se předpokládá, že kmity mříže lze popsat jako nezávislé
kmitání harmonických oscilátorů se stejnou frekvencí. Měrné teplo lze pak vyjádřit ve
tvaru

⎛ΘE ⎞

2

ΘE

eT

C phE = 3 Nk B ⎜
⎟
ΘE
⎝ T ⎠ ⎛
⎜1 − e T
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

2

(6)

kde ΘE označuje Einsteinovu teplotu, danou vztahem

ΘE =

hν
kB

(7)
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Teorie dobře popisuje oblasti vysokých teplot, kde vede k Dulong-Petitovu
zákonu a vyhovuje dobře popisu optických kmitů, ale neodpovídá realitě při popisu
v oblasti nízkých teplot, kde měrné teplo klesá ∼ exp(-hν/kBT), nikoli jako
v experimentech zjištěných ∼ T3.
B

Debyeova teorie naopak pracuje s látkou jako spojitým elastickým tělesem, které
kmitá elasticky, v analogii se zvukovým vlněním. Frekvence kmitů mříže jsou úměrné
ck, kde c označuje rychlost šíření vibračních vln. Pro měrné teplo tohoto modelu platí
3 Θ
D
T
0

⎛T⎞
CphD = 9NkB ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ΘD ⎠

x4ex

∫ (e −1)
x

2

dx

(8)

kde ΘD označuje Debyeovu teplotu danou závislostí

ΘD ~

hν
kB

(9)

Teorie dobře popisuje vysokoteplotní i nízkoteplotní oblasti a hodí se i pro popis
charakteru akustických fononů v širším teplotním pásmu. Využitím obou uvedených
modelů zvlášť pro akustické a optické větve lze uspokojivě popisovat průběh měrného
tepla i v nízkých teplotách. K dalšímu zpřesnění popisu je ale třeba opustit harmonickou
aproximaci, která byla až doposud uvažována a uvážit anharmonicitu. Korekční člen je
úměrný 13
1
1 − αT
(10)
kde α je korekční člen dosahující pro intermetalické sloučeniny obvykle
hodnoty ∼ 10-3 – 10-5 K-1. To vede ke korigovanému tvaru fononového příspěvku:
3 N −3
⎞
⎛ 1
1
C ph = R⎜⎜
CD + ∑
CE ⎟⎟
i =1 1 − α ET
⎠
⎝ 1 − α DT

(11)

kde CD a CE značí měrná tepla v harmonické aproximaci dle Einsteinovy a
Debyeovy teorie, αD a αE pak příslušné korekční členy.
Jako Cetc je označován příspěvek dalších částí systému kromě elektronů či fononů, jako
např. jaderný příspěvek, plazmony atd.
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2.2.

Magnetické vlastnosti látek

Látky, které se projevují magneticky, se skládají z atomů s magnetickými
momenty. Z hlediska klasické fyziky si lze původ magnetického momentu m představit
jako proudovou smyčku o ploše S protékanou proudem o velikosti I. Pro moment m
kolmý na plochu smyčky pak platí
m = SI

(12)

Moment volného atomu je trojího původu – první je v jeho orbitálním momentu,
druhý ve spinovém momentu a třetí v interakci orbitálního momentu s vnějším
magnetickým polem. Ne všechny příspěvky se ale objevují u všech látek, především
první dva momenty existují pouze u atomů s částečně zaplněnými elektronovými
slupkami.
Dále je nutno zavést magnetizaci M
momentu na jednotku objemu látky, neboli

14

M (H ) = −

, která vyjadřuje velikost magnetického

1 ∂F
V ∂H

(13)

kde F značí Helmholtzovu energii a H intenzitu magnetického pole, která
souvisí přes permeabilitu μ0 s magnetickou indukcí B vztahem
B = μ0 H

(14)

Ve speciálním případě, kdy je magnetizace M spjata s intenzitou magnetického
pole H lineárně, mluvíme o tzv. lineárních materiálech. Vlastnosti látek lze popsat
pomocí obecně tenzorové veličiny zvané magnetická susceptibilita χ, která je
definována vztahem

χ=

∂M
1 ∂2F
=−
∂H
V ∂2H

(15)

v případě lineárních materiálů 10 se pak vztah redukuje na
M = χH

(16)

Veličina χ se dá interpretovat také jako magnetický moment indukovaný
intenzitou magnetického pole H na jednotku objemu látky.

2.2.1.

Diamagnetické látky

Diamagnetické materiály se vyznačují zápornou susceptibilitou nezávislou na
teplotě a magnetickém poli. Příspěvkem k magnetickému momentu atomů je zde pouze
změna orbitálního momentu vyvolaná vnějším polem (viz výše). Vnější pole
v diamagnetické látce indukuje poměrně slabý magnetický moment, který působí proti
10

směru vnějšího pole, které ho vyvolalo. Klasickou interpretací je použití Lenzova
zákona, který říká, že vlivem změny magnetického toku vodivou smyčkou se v ní
indukuje proud, jehož orientace brání změně toku smyčkou. K tomuto popisu se užívá
Larmorova teorému, podle kterého elektrony v poli atomu precedují s frekvencí ω 12:

ω=

eB
2 me

(17)

Tím se dostáváme k dříve zmíněné klasické představě magnetického momentu
ze vztahu (12). Z hlediska kvantové mechaniky vystupuje v Hamiltoniánu pro dané
podmínky (atom v konst. mag. poli rovnoběžném s osou z) člen zvaný diamagnetický
e2 B 2
8m e

∑ (x

2
i

+ y i2 )

(18)

i

Pro výpočet energetických posuvů ∆E je třeba použít poruchového počtu 2. řádu.
Z výrazu (18) lze odvodit klasický Langevinův vztah pro diamagnetickou susceptibilitu:

χ dia = r

2

NZe 2 μ0
6m e

(19)

kde N značí počet iontů, Z počet elektronů, me jejich hmotnost a e náboj. Výraz
〈r 〉 se přitom vztahuje k popisu magnetické smyčky a je pro kulově symetrické
rozložení definován jako 〈r2〉 = 3〈x2〉 = 3〈y2〉, kde 〈ρ2〉 = 〈x2〉 + 〈y2〉 označuje střední
hodnotu čtverce vzdálenosti elektronu od osy rovnoběžné s polem 20.
2

Diamagnetismus je přítomen ve všech materiálech, jeho příspěvek je ovšem
slabý a ve srovnání s dalšími efekty často zanedbatelný.

2.2.2.

Paramagnetické látky

V paramagnetických látkách již atomy obsahují nespárované elektrony a mají
nenulový magnetický moment i bez vnějšího pole. Příspěvky magnetických momentů
jsou dány spinovými a orbitálními momenty atomů. Tyto momenty jsou orientované
zcela náhodně, prakticky neinteragují s okolními momenty a střední hodnota
magnetického pole je tak nulová, což se změní po přiložení vnějšího pole, které přinutí
jednotlivé momenty orientovat se v jednotném směru okolního magnetického pole.
U těchto látek je susceptibilita kladná a vnější pole zde indukuje magnetizaci
působící ve směru přiloženého pole. Susceptibilita je veličina nezávislá na poli, ovšem
závisí na teplotě, protože s rostoucí teplotou se snižuje míra uspořádání jednotlivých
momentů.
Dle kvantové teorie je magnetický moment dán kvantovým číslem J, celkovým
momentem složeným ze spinového momentu S a orbitálního L, pomocí vztahu 12
m = − gμ B J

(20)
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kde g značí Landéův faktor a μB Bohrův magneton, definovaný jako eħ/2m.
Využitím Boltzmannova rozdělení a Brillouinovy funkce pak lze získat vztah pro
paramagnetickou susceptibilitu ve tvaru 12

χ par =

C
T

(21)

tzv. Curieův zákon, kde T je teplota a C se nazývá Curieova konstanta, která je rovna
C=

Nm 2
3k B

(22)

kde N je celkový počet částic a m konstantní magnetický moment.
Paramagnetismus je charakteristický pro volné atomy a ionty s částečně
zaplněnými slupkami, pro kovy a ionty přechodových neboli tranzitivních prvků
(disponují f a d elektrony).

2.2.3.

Feromagnetické a antiferomagnetické látky

Feromagnetické a antiferomagnetické látky se vyznačují spontánním
magnetickým momentem a i v nepřítomnosti vnějšího pole mají nenulový magnetický
moment. Z toho plyne, že spiny i magnetické momenty jsou pravidelně uspořádány a
toto uspořádání může být jednoduché (feromagnetika, antiferomagnetika,
ferimagnetika) i složitější (ferimagnetika se skloněnými spiny, spirální a helikoidální
struktury) 12.
K uspořádávání dochází díky vzájemným interakcím mezi ionty. Tyto interakce
se nazývají výměnné a mezi základní výměnné interakce patří přímé, nepřímé a RKKY.
Přímá výměna (obr. 1) je dána Hamiltoniánem 14

H ijex = − 2J ij S i S j

(23)

kde J značí výměnný integrál (~ 102 – 103 K) a S příslušná spinová kvantová
čísla. Obecně pro výměnný integrál platí, že je-li kladný, pak dojde díky feromagnetické
výměně k feromagnetickému uspořádání, pro záporné J pak dojde
k antiferomagnetickému uspořádání. Interakce je krátkodosahová a je realizována díky
překryvu vlnových funkcí sousedních atomů. Slupky 4f jsou natolik hluboko v atomu,
že se jejich vlnové funkce nepřekrývají. Proto se tento typ interakce příliš neuplatňuje u
vzácných zemin. Vyskytuje se např. u 3d, 4d a 5d kovů. Na následujícím obrázku je
schematicky znázorněna přímá výměna 15:

Obr. 1: Přímá výměnná interakce.
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Nepřímá výměna 15 (obr. 2), nazývaná také supervýměna, probíhá mezi
nesousedními magnetickými ionty, prostředníkem jsou pak nemagnetické ionty mezi
nimi 26. Výměnný integrál dosahuje hodnot ~ 100 – 102 K. Výměna se vyskytuje u 3d,
4d, 5d, 4f a 5f intermetalik s p a d kovy. Obvyklá je supervýměna u antiferomagnetik,
již méně u feromagnetik.

Obr. 2: Nepřímá výměnná interakce.
V kovech může být díky vodivostním elektronům realizována nepřímá RKKY
interakce 10, 15 na obr. 3 (podle jmen autorů Ruderman-Kittel-Kasuya-Yoshida).
Lokalizované magnetické momenty spolu interagují pomocí magnetizace vyvolané
vodivostními elektrony. Magnetický ion reaguje na magnetizaci okolního iontu ve
vzdálenosti r. Pro tuto interakci platí vztah

J RKKY = cos

(2k F r)
r3

(24)

kde kF značí poloměr Fermiho plochy. Díky svému značnému dosahu se
uplatňuje u vzácných zemin.

Obr. 3: RKKY interakce.
Působení výměnných interakcí je narušováno tepelným pohybem částic a při
vysokých teplotách může být uspořádání zcela rozrušeno.
Při poklesu teploty dochází k přechodu z paramagnetické fáze do fáze
uspořádané. Kritická teplota pro materiály s feromagnetickým přechodem se nazývá
Curieova teplota TC. Při působení na látku uvažujeme jednak pole vnější B, jednak tzv.
výměnné pole BE (nazýváno též Weissovo molekulární pole), které je úměrné
magnetizaci M přes teplotně nezávislou Weissovu konstantu λ 12. Platí tedy následující:
B

μ0 Μ = χ P ( Β + ΒE )

(25)

kde χp značí paramagnetickou susceptibilitu.
Teplota TC je pak rovna λC a lze s její pomocí po několika úpravách vyjádřit
vztah pro susceptibilitu ve tvaru
M
C
χ=
=
H T −ΘP
(26)
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který se nazývá Curieův-Weissův zákon
(kde Θ je obvykle ~ TC) 12.

12

, kde Θ značí Weissovu teplotu

Obr. 4: Teplotní závislost magnetizace a susceptibility feromagnetu.
Jak je patrno z obr. 4, při teplotě blížící se absolutní nule magnetizace dosahuje
maxima, naopak v oblasti Curieovy teploty TC klesá k nule.
V antiferomagnetiku (obr. 5) se spiny uspořádávají antiparalelně, pokud teplota
klesne pod tzv. Néelovu teplotu TN a vztah pro susceptibilitu při T > TN , kde obvykle
TN ~ - Θ, je pak analogický. Antiferomagnetikum si lze představit, jako by bylo složeno
ze dvou podmříží, lišícími se opačnými orientacemi magnetických momentů 15.

Obr. 5: Teplotní průběh susceptibility a její převrácené hodnoty antiferomagnetu.
Obecně lze říct, že závislost susceptibility na teplotě má stejný průběh u
paramagnetika, feromagnetika, resp. antiferomagnetika, pokud T > TC, resp. TN.
Zatímco popis závislosti χ u paramagnetika pro T nižší než TC je komplikovaný, u
antiferomagnetika má χ maximum při dosažení TN a pro T < TN klesá. Weissova teplota
Θ je nulová pro paramagnet, pro feromagnet je kladná a obvykle rovna TC a je-li Θ
záporná, pak je materiál antiferomagnetický s teplotou TN ~ - Θ 10.
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2.3.

Poruchový počet

Řešením stacionární úlohy kvantové mechaniky je nalezení spektra, neboli
vlastních energií a vlastních funkcí daného Hamiltoniánu. Protože analyticky lze řešit
jen několik málo jednoduchých problémů, musí nastoupit metody aproximativní.
Metoda, která byla uplatněna v této práci, se nazývá poruchový počet 16. Při hledání
energií systému lze slabé interakce na něj působící považovat za poruchu a Hamiltonián
Ĥ je pak možno rozdělit na neporušenou část Ĥ (0) a poruchu Ŵ:
∧

∧

H =H

(0)

∧

+λW

(27)

Veličina λ je bezrozměrný poruchový parametr, tzv. vazbová konstanta. Je-li
porucha dostatečně slabá, lze ji vyjádřit jako součet řady, kde aproximací je zvolení
posledního uvažovaného řádu rozvoje.
Pro s-krát degenerovanou hladinu energie E jsou opravy k této energii ΔE rovny
(v nejnižším řádu poruchového počtu) vlastním číslům matice poruchy 17:

λ W1 s ⎞ ⎛ c 1 ⎞
⎛ λ W11 − Δ E L
⎜
⎟⎜ ⎟
M
O
M
⎜
⎟⎜ M ⎟ = 0
⎜ λW
L λ W ss − Δ E ⎟⎠⎜⎝ c s ⎟⎠
s1
⎝

(28)

kde c1 až cs značí složky vlastního vektoru matice poruchy pro danou vlastní
energii a zároveň koeficienty lineární kombinace neporušených vlastních funkcí,
příslušejících k vlastním energiím.
V praxi se tedy řeší determinant matice, jejíž rozměr závisí na degeneraci
energetických hladin. V případě kvazidegenerovaného poruchového počtu (který bylo
nutno užít pro výpočet susceptibility sloučeniny SmPd2Al3), se uvažuje matice dimenze
24 rozdělená do bloků, kde nediagonální bloky blízké diagonálním zůstávají nenulové.
Diagonální bloky matice přísluší jednotlivým multipletům J = 5/2, J = 7/2 a J = 9/2.
Takto vzniklou matici je nutno diagonalizovat již s použitím výpočetní techniky.
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3.

Dosavadní stav problematiky

3.1.

Polykrystalické a monokrystalické látky

Liší se svou strukturou – zatímco polykrystalická látka jeví periodické
uspořádání pouze v rámci jednotlivých, chaoticky orientovaných malých oblastí,
nazývaných zrna, v monokrystalu lze toto pravidelné uspořádání pozorovat v celém
objemu (neuvažují-li se různé defekty jako vakance, intersticiály apod.) 9. Zatímco
polykrystalické látky lze v přírodě běžně pozorovat a také je relativně snadno uměle
vyrábět, v případě monokrystalů je jejich výskyt spíše výjimečný a také jejich výroba
(viz použité experimentální metody) je poměrně náročná a citlivá na vnější podmínky.
Zrna v polykrystalických látkách vznikají při chladnutí taveniny a na hranicích zrn
dochází ke změnám fyzikálního chování látky (atomy na hranici zrn jsou slaběji vázané
než atomy uvnitř apod.18). Výhodou monokrystalické látky oproti polykrystalu je
možnost zkoumat anizotropní vlastnosti.

3.2.

Struktura REPd2Al3 sloučenin

Krystaly různých látek jsou periodickým uspořádáním atomů v třírozměrném
prostoru. Nekonečným opakováním zcela identických strukturních jednotek pak vzniká
ideální krystal. Těmito strukturními jednotkami pak mohou být v případě anorganických
sloučenin až stovky atomů. Samotné budování periodické struktury se uskutečňuje
s využitím translačních vektorů a, b, c. Periodicita je jejich pomocí vyjádřena jako 12

r ′ = r + i a + j b + kc

(29)

kde r´a r označují polohu bodu a i, j, k jsou libovolná celá čísla. Takto vzniká
mřížka, která spolu s bází definuje krystalovou strukturu. Báze je skupinou atomů
spojených s každým mřížovým bodem a je charakterizována vždy stejným složením,
orientací a uspořádáním atomů. Krystalovou strukturu lze popsat díky operacím
symetrie, které převádí krystalovou strukturu samu v sebe. Mezi tyto operace patří
mřížkové translace, rotace, zrcadlení (tzv. bodové operace) a z nich složené operace.
Pomocí translací lze vyplnit celý prostor tzv. primitivní buňkou, elementární buňkou
s minimálním objemem 12, 19. Polohy a orientace krystalových rovin v prostoru se
popisují pomocí indexů rovin, tzv. Millerových indexů (hkl). Nejprve je třeba určit
průsečíky roviny s osami a, b, c a jejich polohy vyjádřit v násobcích mřížových
konstant. Převrácené hodnoty z těchto čísel se převedou na nejmenší možná tři celá
čísla se stejným vzájemným poměrem.
V dvourozměrném prostoru jsou grupy bodové symetrie spojeny s celkem pěti
typy mřížek, které se nazývají Bravaisovy mřížky. Prostor o třech dimenzích však již
potřebuje pro svůj vyčerpávající popis typů mřížek čtrnáct. Tyto mřížky mohou být
prosté (P), bazálně centrované (C), prostorově centrované (I) či plošně centrované (F).
Mřížky je možno uspořádat dle sedmi typů elementárních buněk do sedmi krystalových
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soustav, z nichž hexagonální popisuje strukturu REPd2Al3 sloučenin. Omezení na její
mřížové parametry - osy (a, b, c) a úhly (α, β, γ) jsou následující 12:

a=b ≠ c

α = β = 90 °
γ = 120 °
Minimální symetrie soustavy je šestičetná osa podél osy c. Základní Bravaisova
buňka má tvar kolmého hranolu se základnou tvaru kosočtverce o úhlu 60º. Sloučeniny
REPd2Al3 krystalují jako uranové sloučeniny v hexagonální soustavě a spadají do typu
PrNi2Al3 (prostorová grupa P6/mmm) 6, 7, 20-27. Na následujících schématech (obr. 6) je
zachycena struktura těchto sloučenin.

Obr. 6: Pohled na strukturu REPd2Al3 kolmo a rovnoběžně na bazální rovinu
(zelená značí vzácné zeminy, modrá Pd a růžová Al).

3.3.

Magnetické vlastnosti REPd2Al3 sloučenin

Intermetalické sloučeniny 28, 29 se skládají minimálně ze dvou různých kovových
složek, mohou obsahovat i složky nekovové. Vyznačují se širokou paletou fyzikálních
jevů, jmenujme teplotní roztažnost, elektrickou a tepelnou vodivost a často jsou nositeli
magnetismu. Jejich výzkum je zaměřen především na supravodivé a magnetické
vlastnosti, které jsou v případě vzácně-zeminných intermetalik určeny ojedinělými
vlastnostmi 4f elektronů.
Lanthanoidy patří mezi přechodné kovy. Tvoří ionty o valenci Ln3+. Kromě
lanthanoidů se k této skupině obvykle řadí i ytrium a scandium, dohromady značené
jako prvky vzácných zemin – RE (z anglického „Rare Earth“). Klíčovou pro jejich
exotické magnetické vlastnosti je vnitřní slupka 4f, která je zodpovědná za magnetický
moment. Slupka 4f je prázdná v dané periodě pro ion lanthanu a postupně se zaplňuje
s rostoucím protonovým číslem prvků až k lutheciu se zcela zaplněnou slupkou. Naopak
poloměry iontů se s rostoucím protonovým číslem zmenšují. Tento jev se nazývá
lanthanoidová kontrakce 12. Slupka 4f příliš neovlivňuje chemické vlastnosti prvku,
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protože její vlnová funkce je „hlouběji“ v atomu než valenční vlnové funkce elektronů v
5s2 5p6, které ji stíní 12. Díky tomu nedochází k překryvu 4f vlnových funkcí mezi
sousedními atomy a elektrony v těchto slupkách jsou lokalizované. Zároveň z tohoto
faktu vyplývá charakter magnetických momentů iontů lanthanoidů, který je často téměř
shodný s teoretickými momenty volných iontů.

3.4.

Vlastnosti UPd2Al3 a REPd2Al3 sloučenin (RE = La,
Ce, Pr, Nd, Sm, Gd)

Vlastnosti intermetalických sloučenin typu REPd2Al3 byly zkoumány intenzivně
od devadesátých let minulého století. V následujícím přehledu lze nalézt dosud zjištěné
parametry a vlastnosti jednotlivých sloučenin v pořadí dle periodické tabulky.

LaPd2Al3
Sloučenina je nemagnetická, využívá se proto, jak bude zmíněno v kapitole o
měrném teplu, jako nemagnetický analog dalších sloučenin typu REPd2Al3. Uvedená
sloučenina je supravodič při teplotách pod 0,8 K 20.

CePd2Al3
U této sloučeniny byl pozorován antiferomagnetický přechod při teplotě 2,8 K
s hodnotou efektivního momentu na iontu ceru 2,42 μB 7, 21-23, 30, 31,. Dále se sloučenina
vyznačuje těžkofermionovým chováním s hodnotou koeficientu γ = 380 J/mol.K 2, 30.
Naopak nebyl potvrzen dodatečný fázový přechod u 6 K 21, 24. Základní stav je dublet,
stejně jako první a druhý excitovaný stav 30. První excitovaný stav nastává při teplotě
32 K a druhý při 800 K 6, 30. Sloučenina splňuje Curieův-Weissův zákon, který platí
přibližně od 100 K výše 21.

PrPd2Al3
Sloučenina je paramagnetická a nevykazuje žádný přechod do uspořádaného
magnetického stavu až do 1,5 K. Hodnota efektivního momentu je rovna
3,45 μB 6, 21, 23, 30, 31. Základní stav je singlet, prvním excitovaným je dublet až při teplotě
64 K 6. Při 15 K dochází k nasycení susceptibility, což lze zřejmě vysvětlit působením
krystalového pole 24. Přibližně v intervalu 100 K a výše splňuje inverzní susceptibilita
Curieův-Weissův zákon 24, 31.

NdPd2Al3
Byl pozorován fázový přechod do antiferomagnetického stavu při 6,5 K.
Hodnota efektivního momentu je rovna 3,59 μB 21, 24. Z měření Néelovy teploty na
několika polykrystalických i monokrystalických vzorcích vyplynuly hodnoty TN mezi
5,2 až 7,7 K 22, 23, 25, což zřejmě ukazuje na její lineární závislost na mřížové konstantě
a, nikoli však c. Z toho plyne, že magnetismus v této sloučenině je dán výměnnou
interakcí v hexagonální rovině ab.
Z měření susceptibility bylo zjištěno štěpení multipletu 4I9/2 iontu Nd3+ vlivem
krystalového pole na pět dubletů 6, 25.
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SmPd2Al3
Hned v úvodu je třeba zmínit, že výsledky předchozích studií této sloučeniny
jsou velmi často navzájem v rozporu (jak je přehledně shrnuto v kapitole 5). V teplotní
závislosti měrného tepla byly pozorovány tři anomálie při teplotách 4; 4,3 a 12 K 7
(obr. 7) a 3; 6 a 12 K 30. V datech polní závislosti magnetizace (obr. 7) byly
pozorovány dva polem indukované přechody pod teplotou 2,5 K.

Obr. 7: Polní závislost magnetizace pro SmPd2Al3 21 a teplotní závislost měrného
tepla LaPd2Al3 a SmPd2Al3 7.
V rozsahu teplot 100 K a výše lze popsat chování susceptibility CurieovýmWeissovým zákonem 24, 31. Měření elektrického odporu naproti tomu prokázalo jen
přechod při teplotě 12 K 21 (obr. 8).
Na teplotní závislosti inverzní susceptibility na obrázku 8 vlevo jsou minimálně
dva fázové přechody při teplotách 4,3 a 12 K 21 podobně jako na obrázku 8 vpravo
v teplotní závislosti elektrického odporu 12, 30, 31.

Obr. 8: Teplotní závislost inverzní susceptibility a odporu SmPd2Al3 21.
Jako shrnutí předchozích měření je nutno konstatovat, že jako opakovaně
potvrzovaný lze brát pouze přechod při teplotě 12 K 21, pozorovaný v teplotních
závislostech měrného tepla, odporu a susceptibility, a přechod při teplotě 4,3 K 7, 21.
Jako ověřený lze chápat i dva polem indukované přechody v polní závislosti
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magnetizace měřené při teplotě 2,5 K 21, 24. Obecně lze pouze shrnout, že sloučenina má
velmi komplikovaný magnetický fázový diagram pod teplotou 12 K 6, 7, který je navíc
silně ovlivněn krystalovým polem 7. Není dosud zřejmé, kolik a jakých fázových
přechodů lze na sloučenině pozorovat. Údaje z předchozích měření byly získány vždy
na polykrystalických materiálech, což znemožňuje studovat magnetokrystalovou
anizotropii. Skutečnost neexistence uspokojivého vysvětlení magnetismu SmPd2Al3
byla motivací ke studiu magnetického fázového diagramu na monokrystalu.

GdPd2Al3
Byly pozorovány přechody při 13 a 16 K, ale magnetická struktura však nebyla
dosud přesně stanovena 23, 26. Hodnota efektivního momentu je rovna 8,13 μB/Gd 8.

UPd2Al3
UPd2Al3 je antiferomagnetický supravodič s TN = 14 K a TSC = 2 K 4, jak bylo
zmíněno v předchozí kapitole 2, 3, 4. Koexistence těchto jevů byla hlavním mottem studia
vzácně-zeminných analogů 7, 20-23, 25, 26. Hodnota uspořádaného momentu je rovna
0,85 μB 4.
Shrnutí předchozích faktů je uvedeno v následující tabulce 1 23. Jsou zde shrnuty
mřížové parametry při pokojové teplotě a jejich vzájemný poměr, kritické teploty
fázových přechodů (tj. Curieovy TC, Néelovy teploty TN, resp. teploty přechodu do
supravodivého stavu TSC), typy uspořádání (AF = antiferomagnetické uspořádání, PARA
= paramagnetické uspořádání, NONMAG = žádné magnetické uspořádání), magnetický
propagační vektor k, saturovaný magnetický moment μ0. ? znamená hodnoty, které
nejsou doposud známy.
Tabulka 1: Vlastnosti REPd2Al3 sloučenin.
sloučenina
LaPd2Al3
CePd2Al3
PrPd2Al3
NdPd2Al3
SmPd2Al3
GdPd2Al3
UPd2Al3

a [Ǻ]

c [Ǻ]

c/a

5,5082
5,4709
5,4569
5,4419
5,4131
5,3924
5,3650

4,2267
4,2157
4,2117
4,2069
4,1997
4,1941
4,1860

0,7673
0,7706
0,7718
0,7731
0,7758
0,7778
0,7802

typ
k
μ0 [μB]
uspořádání
TSC = 0,8 NONMAG
2,8
AF
[0;0;1/2] 0,47
PARA
7,7
AF
[1/2;0;0] 2,28
12; 4,3 …? AF, …?
?
?
16; 13
?
?
?
14, TSC = 2
AF
[0;0;1/2] 0,85
Tord [K]
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4.

Experimentální metody

4.1.

Příprava vzorků

Při přípravě intermetalických sloučenin je nutno seznámit se s teplotami tání
uvažovaných sloučenin a odparem komponent. Je-li tlak par čistých komponent systému
srovnatelný v širokém rozsahu teplot, pak jejich odpar nemá v průběhu přípravy vliv na
stechiometrii. V případě výrazně vyššího odparu jednoho prvku vůči ostatním je možno
zvýšit jeho stechiometrickou navážku a předejít tak jejímu narušení. Analýzu
chemického složení lze získat pomocí EDX spektrometru.

4.1.1.

Příprava polykrystalických vzorků

Nejprve je třeba co nejpřesněji navážit požadovanou navážku jednotlivých
komponent (prvků) k získání požadované stechiometrie vzorku. Po umístění prvků na
měděnou misku je nutno pec pečlivě vyčerpat do vakua 10-2 mbar. Následně se pec
napustí vysoce čistým Ar (6N), který slouží jednak jako ochranná atmosféra a také jako
nosič elektrického náboje. Samotná syntéza je realizována obloukovým tavením.
V průběhu tavby je třeba misku intenzivně chladit vodou. K reakci mezi vzorkem a
miskou nedochází, neboť mezi nimi vlivem velkého teplotního rozdílu dochází
ke vzniku par a povrchovému napětí a vzorek se nad miskou vznáší.
Aby byl vzorek dostatečně homogenní a proreagoval v celém svém objemu,
obvykle se třikrát přetavuje a mezi jednotlivými tavbami se obrací. Tavení trvá řádově
sekundy.

4.1.2.

Příprava monokrystalických vzorků

Příprava monokrystalického vzorku je již technologicky značně náročnější a
výsledek často poměrně citlivý na experimentální podmínky. Metod přípravy bylo
vyvinuto několik.
Krystaly lze pěstovat z roztoku. Krystal roste z navážených komponent
z kovového roztoku v keramickém kelímku, princip je shodný se známým růstem
krystalků solí z roztoku. Při ochlazování nasyceného roztoku vzniká přesycený roztok a
ze zárodku roste krystal. Tato metoda se nazývá FLUX 32. Méně častou metodou je
příprava krystalů sublimací z plynu.
Běžná je příprava monokrystalů z taveniny, zde se pak rozlišuje metoda
Bridgmanova, Czochralského a další 32, 33. Metoda přípravy monokrystalu, použitá při
vzniku této práce, byla Czochralského metoda, proto se detailněji zaměříme pouze na
ni.
Technická příprava experimentu je mnohem náročnější než příprava
polykrystalického vzorku. Stechiometrická navážka prvků se umístí na měděnou misku.
Aparatura je následně evakuována (obvykle přes noc) za současného ohřevu stěn pece
až k dosažení vakua 10-6 bar. Aparatura je následně napuštěna vysoce čistým argonem.
Při přípravě monokrystalu se používají tři (čtyři) elektrické oblouky, aby bylo dosaženo
co nejhomogennějšího ohřevu celého objemu taveniny a také dostatečného tepelného
výkonu. Podobně jako u přípravy polykrystalického vzorku je nutné chlazení misky
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vodou. Je-li tavenina v otáčející se misce dostatečně proreagována, ponoří se do ní
zárodek (wolframová tyčka), který rotuje (přispívá k co nejhomogennějšímu ohřevu) a
zároveň se velmi pomalu vysunuje nahoru (rychlosti se pohybují obvykle mezi 3 až 20
mm za hodinu). Rychlost tažení, rotace, vzdálenost elektrod od taveniny a velikost
proudu na elektrodách je třeba dle chování taveniny průběžně regulovat. Cílem je
v polykrystalickém zárodku preferovat pouze jedno, zárodečné zrno, čehož se dosahuje
zúžením taženého ingotu a vytváří se tzv. krček. Pak lze krček opět rozšiřovat a táhnout
již ingot monokrystalu. Je-li jeho délka dostatečná, ingot se pomalu zužuje, protože při
prudkém zakončení by mohlo dojít vlivem rychlé změny teploty k jeho praskání a
vzniku nežádoucího pnutí uvnitř krystalu.

4.2.

Rentgenová difrakce

Dopadá-li na krystalický vzorek RTG záření, jehož vlnová délka je řádově
srovnatelná s meziatomovými vzdálenostmi, dochází k difrakci. Polykrystalický vzorek
ve formě prášku je složen z náhodně orientovaných zrn. Směry difraktovaných paprsků
jsou pak tedy také náhodně orientované a existuje pravděpodobnost, že některé z nich
budou mít roviny hkl (difrakční Millerovy indexy) v difrakční poloze a tím splní
Braggův zákon 19:

2d sin θ hkl = nλ

(30)

Zde θhkl je úhel dopadu záření na rovinu hkl, d je mezirovinná vzdálenost rovin
mřížky, λ je vlnová délka záření a n je celé číslo, které označuje řád difrakce (v případě
rentgenové difrakce je pozorován první řád). Výsledkem je tak difrakční obrazec.
Z poloh difrakčních maxim v obrazci lze určit mřížové parametry zkoumané látky.
Obsahuje-li vzorek cizí fáze, projeví se to na difrakčním záznamu výskytem dalších
reflexí. Zákon lze splnit i v případě monokrystalu, a to pomocí jeho vhodného natočení
vůči směru záření.
Pro popis struktury našich vzorků jsme používali Bragg-Brentanovo
uspořádání 19.

Obr. 9: Schéma Bragg-Brentanova uspořádání.
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Difrakční obrazec v případě Bragg-Brentanova uspořádání lze získat snímáním
intenzity difraktovaného záření pro různé úhly detektorem, který se pohybuje
dvojnásobnou úhlovou rychlostí oproti úhlové rychlosti vzorku. Jak je vidět na
obr. 9 18, vzorek je umístěn kolmo k normále na difraktující roviny a tečně k fokusační
kružnici. Difraktované paprsky se fokusují na kružnici o poloměru, který je roven
vzdálenosti hlavní osy goniometru od ohniska rentgenové lampy 19.
Měděná RTG lampa, která je zdrojem měkkého RTG záření, využívá intenzivní
složky spektra - dubletu o vlnových délkách Kα1 , Kα2 (při tomto měření to byly vlnové
délky měděné lampy 1,54060 a 1,54430 Å), které nelze pro malé difrakční úhly rozlišit
(rozštěpení difraktogramu se dle Braggova vztahu projeví až při vyšších úhlech). U
lampy se projevuje i čára Kβ, kterou lze ale eliminovat filtrem nebo monochromátorem.
Záření z lampy nesmí ve vzorku budit vlastní emisi záření (fluorescenci) 18.
Ke stanovení strukturních parametrů je využívána Rietveldova metoda 19.
Klíčové je pro ni znát strukturu materiálu. Zadáním přibližných strukturních parametrů
je vypočten příslušný difrakční záznam a posléze porovnán se změřeným záznamem.
Snahou je dosáhnout maximální shody mezi vypočteným a změřeným záznamem
pomocí variace parametrů čili fitováním. Využívá se metody nejmenších čtverců
minimalizující funkci

∑ w [y
i

i

− ky i ,C ]

2

i ,0

(31)

kde yi,0 značí intenzitu naměřenou v poloze 2θi, yi,C značí intenzitu pro tuto
polohu vypočtenou, wi je váhový faktor intenzity v poloze 2θi a k je škálovací faktor. K
aproximaci difrakčních profilů čar se používá analytických funkcí – např. Gaussova a
Cauchyho, jejich součet – tzv. funkce pseudo-Voigtova, Pearsonova, a další. Polohy čar
se zjišťují pomocí mřížových parametrů, jejich výšky pak pomocí strukturních
parametrů modelové struktury. Ke zpřesnění strukturních parametrů se varírují
především polohy atomů a mřížové parametry. Použit byl konkrétně při této práci
program FullProf.
Příprava vzorků na rentgenovou difrakci vyžaduje rozdrcení materiálu na jemný
prášek smíšený s toluenem a poté jeho nanesení na laboratorní sklíčko v co
nejrovnoměrnější vrstvě.
Laueho metoda 19 je jedna z možností, jak zkoumat strukturu monokrystalů
(mezi další patří např. Weissenbergova metoda nebo metoda otáčeného krystalu). Při
Laueho metodě se využívá spojité spektrum vlnových délek emitovaného záření anodou
rentgenové lampy. V laboratořích KFKL se používá tato metoda v uspořádání na zpětný
odraz. Vzorek se upevňuje na goniometrickou hlavičku a lze ho dle potřeby natáčet ve
všech směrech. Difraktovaný svazek záření je registrován na rovinný film ve
vzdálenosti několika cm obvykle po dobu 15 až 45 minut. K difrakci dochází jen pro
diskrétní hodnoty λ, které splňují Braggův zákon pro daný úhel dopadu. Pro náš
experiment jsme použili difraktometr SEIFERT XRD 7.
Tato metoda se užívá především k ověření struktury a orientování krystalu. Na
záznamu difrakce, tzv. lauegramu, lze pozorovat skupiny reflexí, jejichž symetrické
uspořádání závisí na symetrii a také nedokonalosti krystalu. Pokud místo jednotlivých
reflexí pozorujeme celé souosé kružnice, vzorkem je polykrystal 19.
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4.3.

Skenovací elektronový mikroskop

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) využívá ke zkoumaní materiálů
fokusovaný elektronový svazek 18. Dosahuje většího zvětšení než optický mikroskop - u
elektronového mikroskopu můžeme dosáhnout až nanometrového rozlišení. Elektrony
v primárním svazku mají energii tisíce elektronvoltů (mohou mít až 106 eV). Obraz lze
získat třemi různými způsoby:
Detekcí sekundárních elektronů, detekcí odražených elektronů a detekcí RTG
záření. Každý přináší různé informace o vzorku. Významná výhoda SEM vhodná pro
studium intermetalických sloučenin je detekce RTG záření. To vzniká, když atomy
vzorku, excitované primárními elektrony, přecházejí na nižší energie a vyzařují
odpovídající kvanta energie. Z charakteristického spektra lze stanovit přesné chemické
složení materiálu v jednotlivých místech. Detekováno je též brzdné záření
od zpomalujících se elektronů v látce, které má narozdíl od charakteristického záření
prvků spojité spektrum.
Obrazové záznamy v této práci byly pořízeny pomocí mikroskopu značky
Tescan řady MIRA 34.

4.4.

Měření měrného tepla

Vzorek určený k měření měrného tepla je spojen pomocí apiezonu – tepelně
vodivé vazelíny (druhy N a H v závislosti na použitém tepelném rozsahu) s korundovou
destičkou, na kterou je napojeno topné tělísko a mikrokalorimetr. Vzorek se do
aparatury vkládá v držáku zvaném puck. Měření probíhá za vakua 10-5 torr. Pomocí
topení dostane vzorek tepelný puls, při kterém se zahřeje na určitou teplotu a poté
tepelně relaxuje (tzv. relaxační metoda měření). Z časového průběhu teploty lze pak
určit měrné teplo vzorku. Aby bylo možné odseparovat příspěvek měrného tepla vzorku
od ostatních částí systému, měří se měrné teplo destičky a apiezonu zvlášť v rámci
kalibrace.V následujícím odstavci lze nalézt informace k měřící aparatuře.

4.5.

Měření magnetizace a susceptibility

K určení průběhu magnetizace, susceptibility i měrného tepla byl použit systém
PPMS (z anglického „Physical Property Measurement System“) firmy Quantum
Design, který slouží k měření teplotních a polních závislostí magnetických a
termodynamických veličin 35. Aparaturu provozuje FÚ AV ČR a KFKL MFF UK. V
laboratořích jsou provozovány dvě aparatury schopné vyvinout pole velikosti až 9, resp.
14 T. Měrnou tepelnou kapacitu je možné měřit v obou případech v teplotním rozsahu
0,4 až 400 K, susceptibilitu a magnetizaci (AC – střídavou, DC - stejnosměrnou) pak
v rozmezí 0,4 až 1000 K. Zařízení obsahuje kryostat chlazený heliem, ve kterém je
umístěn supravodivý magnet.
Další aparaturou firmy Quantum Design, kterou uvedené laboratoře provozují, je
zařízení zvané SQUID (z anglického „Super-Conducting Quantum Interference
Device“) 35. Princip měření je realizován na základě Josephsonova jevu 36. Zařízení se
skládá z dvou supravodičů oddělených tenkou izolační vrstvou, kde lze díky
kvantovému tunelování Cooperových párů měřit velmi malé rozdíly napětí 36. Aparatura
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je velice citlivá a využívá se k měření malých magnetických momentů. Teplotní
závislost magnetizace lze měřit v rozsahu 1,8 až 400 K, hysterezní smyčky až do
velikosti pole 7 T 35.
Měření magnetizace vyžaduje upevnění vzorku v malé ampuli a její vložení do
plastového brčka. Měření probíhá opět za vakua, vzorek je protahován cívkou, ve které
se indukuje proud úměrný magnetizaci vzorku.
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5.

Výsledky měření a jejich diskuse

5.1.

Příprava krystalu (vzorku)

Monokrystal SmPd2Al3 byl vyroben Czochralského technikou v trojobloukové
peci. Vložená stechiometrie byla původně 1,5:2:3. Experiment byl třikrát úspěšně
opakován a ukázalo se, že nadstechiometrie Sm není nutná, ačkoli odpar samaria byl
řádově mnohem větší než odpar paladia a hliníku. Stechiometrické složení měnila
kapalná fáze až do dosažení rovnováhy a rostoucí krystal si zachoval složení 1:2:3
pravděpodobně díky výrazně kongruentnímu chování sloučeniny.

5.2.

Analýza vzorků

Vzorek jsme podrobili studiu struktury Laueho metodou a práškovou
rentgenovou difrakcí PXRD s Bragg-Brentanovým uspořádáním. Polykrystalický
vzorek pro PXRD byl připraven rozdrcením malého kousku krystalu v achátové misce.
To bylo později ověřeno Laueho metodou a záznamem práškového
difraktogramu (viz dále). Důležité informace o stechiometrii byly získány pomocí
spektrometru EDX.

5.2.1.

Struktura SmPd2Al3

Záznam (obr. 10) byl pořízen na přístroji SEIFERT XRD 7. Červenými body je
zachycen naměřený difraktogram, černě model struktury a modře křivka
zaznamenávající rozdíl mezi difraktogramem a modelem.
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Obr. 10: Difraktogram SmPd2Al3 (červenými body je zachycen naměřený
difraktogram, černě model struktury a modře křivka zaznamenávající rozdíl mezi
difraktogramem a modelem).
Jak je patrné z difrakčního záznamu, navržený model se výborně shoduje
s naměřenými daty. Nebyly nalezeny žádné nepopsané reflexe, které by svědčily o
přítomnosti cizí fáze. Vyrobený krystal je podle PXRD jednoznačně jednofázový.
Vypočtené mřížové parametry a = (5,4143 ± 0,0003) Å a c = (4,2004 ± 0,0003) Å se
dobře shodují s dříve publikovanými parametry a = 5,4131 Å, c = 4,1997 Å 14. Byla
určena prostorová grupa P6/mmm (Pearsonův symbol hP6), strukturní typ PrNi2Al3
(a = 5,293 Å, c = 4,064 Å), jež se dovozuje ze strukturního typu CaCu5 22. Díky
strukturní shodě připraveného krystalu s literaturou je nám umožněno porovnávat a
navázat na údaje z magnetických a termodynamických měření provedených v minulosti
na polykrystalických materiálech. Struktura materiálu je graficky znázorněna na modelu
na obr. 6 v úvodu práce, který je proveden na základě získaných strukturních dat.
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5.2.2.

Stechiometrické složení SmPd2Al3

Vzhledem k vysokému odparu Sm v průběhu růstu krystalu, byly připravené
vzorky pro měření HC podrobeny citlivé studii stechiometrického složení. Dalším
důvodem studia stechiometrického složení vzorku bylo pozorované chování
specifického tepla vzorků orientovaných podél krystalografických os, které bude
diskutováno v následující kapitole.
Elementární analýza byla provedena přímo na vzorcích určených na měření
měrného tepla. Na následujících záznamech z elektronového mikroskopu (obr. 11) je
patrná struktura SmPd2Al3 krystalu na vzorcích kolmo (vlevo) a rovnoběžně (vpravo) na
bazální rovinu při urychlovacím napětí 15 kV a pracovní vzdálenosti 16,6 mm. Obrázek
vlevo je zvětšen 4589-krát, obrázek vpravo 1734-krát. Zelený křížek označuje místo,
kde byla provedena stechiometrická analýza vzorku. Byla provedena série analýz na
různých částech připravených vzorků. Obrázky byly snímány pomocí elementárně
citlivého BSE detektoru. Jednolitost pořízených záznamů svědčí o tom, že byl připraven
krystal bez přítomnosti cizích fází, které by se objevily v jiných odstínech šedi.
Charaktery obou záznamů jsou shodné.

Obr. 11: Záznam SmPd2Al3 kolmo (vlevo) a rovnoběžně (vpravo) na bazální rovinu.
Výsledky stechiometrické analýzy jsou publikovány v následujících tabulkách:
Tabulka 2: Stechiometrické složení vzorku monokrystalu SmPd2Al3 kolmo na
bazální rovinu.
prvek

koncentrace [%]

Sm
Pd
Al

16,3± 1,0
33,8± 1,6
50,0± 0,9

poměr
složek
1,00
2,08
3,07

28

Tabulka 3: Stechiometrické složení vzorku monokrystalu SmPd2Al3 rovnoběžně
s bazální rovinou.
prvek

koncentrace [%]

Sm
Pd
Al

16,4± 1,0
33,1± 1,5
50,5± 0,9

poměr
složek
1,00
2,02
3,08

Vzhledem k uvedeným chybám lze bezpečně říci, že jsme dosáhli očekávané
stechiometrie a připravené vzorky se ve své stechiometrii téměř neodlišují.
Získané výsledky analýzy pomocí EDX se velmi dobře shodují s výsledky
PXRD, neboť oba přístupy potvrdily, že se ve vzorku nenacházejí žádné cizí fáze. Na
základě získaných údajů usuzujeme vysokou fázovou kvalitu připraveného
monokrystalu.

5.3.

Měření měrného tepla

Na dvou vzorcích monokrystalu ve tvaru tenké destičky o m = 4,56 mg
orientovaného podle osy c a na vzorku monokrystalu o m = 5,45 mg orientovaného
podle osy a byla měřena měrná tepla v aparatuře PPMS relaxační metodou v rozsahu
teplot 2,5 – 22 K v polích o hodnotách 0; 1; 4; 7 a 9 T a v teplotním intervalu
1,9 – 350 K v nulovém magnetickém poli.
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Obr. 12: Teplotní závislost měrného tepla SmPd2Al3 měřeného v magnetickém poli
podél osy a (a) a nízkoteplotní detail pro pět různých hodnot pole orientovaného
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podél osy a (b). Teplotní závislost měrného tepla SmPd2Al3 měřeného
v magnetickém poli podél osy c (c) a nízkoteplotní detail pro pět různých hodnot
pole orientovaného podél osy c (d) se stejnou legendou.
Měrné teplo měřené podél osy a zobrazuje dva fázové přechody při teplotách 3,4
a 12 K. Oba fázové přechody jsou jen nepatrně ovlivněny magnetickým polem. Fázový
přechod při 3,4 K se s rostoucím polem přesouvá od 3,4 K ke 3 K a je částečně
potlačován v porovnání s přechodem při 12 K.
Zaměříme-li se na teplotní průběh měrného tepla měřeného podél osy c, setkáme
se z výrazně složitějším chováním. Stejně jako v předchozím případě je pozorovatelný
výrazný přechod při 12 K, nicméně při nižších teplotách se objevují tři fázové
transformace při 3,4; 3,9 a 4,4 K. Zde nastává rozpor v porovnání s daty měřených
podél osy a, kdy v nulovém poli objevujeme anomálii pouze při 3,4 K. Popsaný efekt
nemůže být určitě vysvětlen přítomností nečistot ve vzorku vzhledem k výsledkům
EDX a PXRD analýzy. Pozorované chování může být vysvětleno nejpravděpodobněji
buď existencí různého stavu mechanického odrelaxování připravených vzorků, nebo
existencí gradientu v koncentraci Sm, kdy tento gradient byl pod detekčním limitem
provedené EDX analýzy. Jako další postup navrhujeme změřit měrná tepla znovu na
stejných vzorcích, avšak po jejich vyžíhaní a relaxaci. Porovnáme-li získané údaje
s dříve publikovanými, zjistíme, že dochází ke shodě ve fázovém přechodu pouze při
12 K. Výsledky chování přechodu okolo 4 K se však rozcházejí ve všech publikacích,
jak je přehledně ukázáno v následující tabulce se zjištěnými teplotami fázových
přechodů:
Tabulka 4: Publikované teploty fázových přechodů sloučeniny SmPd2Al3.
zdroj
připravený krystal - osa a
připravený krystal - osa c
Ref. [7]
Ref. [21]
Ref. [24]
Ref. [30]

12
12
12
12
12
12

teplota přechodu (K)
4,4
3,9
3,4
------3,4
4,3
4
---4,3
4 ??
4,3
---2,5
6
---3

Při aplikaci magnetického pole podél osy c dochází k výraznému ovlivnění
všech přítomných anomálií. Rostoucí magnetické pole výrazně podporuje růst anomálie
při 12 K a současně výrazně potlačuje skupinu anomálií kolem 4 K. V poli 1 T se
všechny 3 anomálie okolo 4 K spojují do jedné s podobnou výškou jako v nulovém poli
a při dalším zvyšování pole dochází k výraznému poklesu a rozšíření píku.
Teplotní průběh měrného tepla byl zpracován v kontextu Debyeova a
Einsteinova modelu 40. Jako vstupní údaje byly použity - hodnota γ = 6,0 mJ/molK 2, 37,
θD = 180 K 38 a hodnoty degenerací 4 fononových optických větví 2-5-3-5 39. Na
následujícím obrázku je patrný průběh závislosti měrného tepla v širokém teplotním
rozsahu v nulovém poli. Naměřená data jsou značena body a ostatní křivky značí
jednotlivé příspěvky k celkovému měrnému teplu. Zdaleka nejvýznamnější je příspěvek
Cph, nejméně významně přispívá Ce. Dále byly získány údaje o magnetickém příspěvku
k celkovému specifickému teplu a údaje o CEF. Fononové spektrum SmPd2Al3 se
sestává ze 3 akustických a 15 optických větví, jejichž degenerace je uvedena v tabulce 5
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včetně energetického spektra a korekčních členů na anharmonicitu. Po odečtení
fononového příspěvku od celkového měrného tepla jsme dostali příspěvek elektronový
a magnetický. Hodnota koeficientu γ je 7,5 mJ/mol K-2. V následující tabulce lze tedy
nalézt parametry pro popis fononového příspěvku k měrnému teplu.
Tabulka 5: Výsledky fitování měrných tepel sloučeniny SmPd2Al3.
větev
θD
θE1
θE2
θE3
θE4

40

n

Θ [K]
191
103
210
154
420

2
5
3
5

α [10-4 K-1]
5,0
5,0
4,5
4,0
3,0

C exp

Cp (J/molK)

C el

30

C ph
C mag
Smag

20

C sch
C total

S = RLn 6
S = RLn 2

10
0
0

10

20
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Obr. 13: Teplotní závislost měrného tepla SmPd2Al3 v nulovém poli orientovaném
podél osy c s vynesenými jednotlivými příspěvky.
Z hodnoty magnetické entropie, která začíná výrazně saturovat od teploty
12 K na hodnotě okolo 5 J/molK, lze usoudit, že základní stav je dublet. Hodnota
magnetické entropie zvolna saturuje k hodnotě Rln 6. Dále jsme fitovali hodnoty
Schottkyho příspěvků. Ze získaných údajů usuzujeme, že základní multiplet je vlivem
krystalového pole štěpen na 3 Kramersovské dublety, jak je uvedeno v následující
tabulce. Z výsledků je jasně patrné, že mezi první a druhou energetickou hladinou je
mimořádně velká energetická mezera 120 K, což je v dobrém souhlasu s ref.7. Existence
3. energetické hladiny vysoko kolem pokojové teploty byla motivem měřit
magnetizační křivky až do teploty 400 K a lze očekávat výrazný vliv krystalového pole
na magnetickou susceptibilitu, jak bylo diskutováno dříve.
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Tabulka 6: Krystalové pole a energie jednotlivých hladin.
hladina
Δ1
Δ2
Δ3

energie [K ]
0
120 ± 15
300 ± 50
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5.4.

Analýza magnetických měření

Na měření magnetizace a susceptibility byl použit vzorek ve tvaru malé
krychličky. Předpokládaný vliv demagnetizačního faktoru byl vzhledem ke tvaru
vzorku ekvivalentní v obou měřených směrech. Měření probíhalo v teplotním rozsahu
1,8 až 400 K a v polích 0 – 14 T podél osy a a c.
Hysterezní smyčky byly měřeny na vzorcích podél os a i c při teplotách 1,8; 2,5;
3,4; 3,8 a 4,4 K zvolených dle zjištěných fázových přechodů v měrném teple a dále pak
při 8; 12 a 50 K. Měření teplotní závislosti magnetizace bylo provedeno v teplotním
rozsahu 1,8 až 400 K a v magnetických polích až 7 T. A.c. susceptibilita byla změřena
v teplotním rozsahu 1,8 – 20 K podél obou krystalografických os.
Na základě výsledků měření měrného tepla jsme očekávali složitý průběh jak
teplotních, tak polních závislostí magnetizací, a výraznou anisotropii magnetických
vlastností. Tento předpoklad byl plně potvrzen ihned po změření teplotních závislostí
a.c. susceptibility. Na obr. 14 je změřen teplotní vývoj a.c. susceptibility, kdy budící
pole bylo rovnoběžně a kolmo na bazální rovinu. Měření podél osy a nezobrazilo žádný
magnetický přechod, zatímco křivka měřená podél osy c je o poznání složitější. Byly
objeveny 3, případně 4 magnetické přechody. První se objevuje při teplotě 12 K, druhý
při 4,4 K, třetí – velmi výrazný při 3,7 K. Otázkou zůstává, zda je v teplotní závislosti
viditelný i čtvrtý magnetický přechod při 3,4 K. Na křivce se v této oblasti objevuje
sotva znatelná odchylka, která může být přisouzena i experimentální chybě. Shrneme-li
zjištěné údaje, tak a.c. susceptibilita stejně jako měrné teplo shodně potvrzují osu c jako
osu snadné magnetizace. Počet a teplota magnetických transformací jsou také v dobré
shodě.
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Obr. 14: Teplotní závislost reálné části a.c. susceptibility SmPd2Al3 v magnetickém
poli podél os a a c.
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V souladu s předchozími výsledky i hysterezní smyčky jasně potvrdily směr osy
snadné magnetizace podél krystalografické osy c, jak je patrno z obr. 15. Směry snadné
magnetizace jsou krystalografické směry, do kterých se snaží orientovat magnetizaci
tzv. energie anisotropie. Ta je vyvolána výměnnými interakcemi i působením
krystalového pole.
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Obr. 15: Srovnání hysterezních smyček SmPd2Al3 při teplotě 1,8 K podél obou
krystalografických os vzhledem k orientaci magnetického pole.
Z obrázku je také jasně patrné, že hodnota nasycené magnetizace velmi rychle
saturuje a již v magnetickém poli 1 T dosahuje svého maxima při magnetickém
momentu 0,18 μB/f.u., což je výrazně nižší hodnota, než která je očekávána pro volný
ion Sm3+ (1,5 μB/f.u.), který je ve sloučenině SmPd2Al3 nositelem magnetismu. Příčiny
zmíněného jevu budou diskutovány v části věnované teplotnímu vývoji magnetizace.
Magnetizační smyčka podél osy c byla podrobena hlubší studii. Jak je ukázáno
na obr. 16 (a), panenská magnetizační křivka změřená při teplotě 1,8 K poukazuje na
velmi složitý magnetický fázový diagram SmPd2Al3. Byla objevena celá série,
pravděpodobně 4 metamagnetických přechodů. První nastává při magnetickém poli
0,05 T, druhý při 0,45 T, případně třetí při 0,6 T a čtvrtý při 1 T. Jednotlivé přechody
jsou v obrázku zvýrazněny šipkami. Zmíněný počet metamagnetických přechodů se
vyskytuje i v následujících magnetizačních křivkách (obr. 16).
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Obr. 16: Panenská magnetizační křivka při teplotě 1,8 K (a), hysterezní smyčky
SmPd2Al3 v pěti různých hodnotách teploty podél osy c vzhledem k magnetickému
poli (b, c, d).
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Obr. 17: Teplotní závislost magnetizace SmPd2Al3 a její detail pro pět různých polí
orientovaných paralelně s osou c. Šipky zdůrazňují teploty magnetických přechodů.
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Velmi zajímavý ohledně počtu magnetických transformací je také vývoj tvaru
magnetizačních smyček měřených při různých teplotách (obr. 16, (c, d)). Na smyčce
měřené při teplotě 2,5 K je vidět jasné potlačování všech metamagnetických přechodů
oproti smyčce při 1,8 K. Při teplotě 3,4 K jsou všechny metamagnetické přechody
kompletně potlačeny a smyčka dostává tvar typický pro jednoduchý feromagnet, kdy
s další rostoucí teplotou dochází ke snižování saturovaného magnetického momentu a
koercitivity, která je u zmíněných smyček v řádu desítek mT.
Teplotní závislosti magnetizace měřené v ZFC módu (chlazení za nulového pole,
z anglického “Zero Field Cooling“) v souladu s předchozími výsledky potvrzují složitý
magnetický fázový diagram, jak je patrno z obr. 17. Hodnota magnetizace ostře narůstá
pod teplotou 12 K, která je v souladu s pozorovanou anomálií - magnetickým
přechodem, jak v teplotní závislosti měrného tepla, tak a.c. susceptibility. Další
anomálie je pozorovatelná při teplotě 4,0 K, která je taktéž v souhlasu s předchozími
měřeními. Nejvýraznější anomálií při měření v magnetickém poli 0,1 T je anomálie při
3,4 K, což je o 0,3 K níže v porovnání s a.c. susceptiblitou. Existence čtvrté anomálie je
diskutabilní v datech měřených při 0,1 T, nicméně na teplotní závislosti magnetizace
měřené v magnetickém poli 0,01 T je pozorovatelná anomálie pod teplotou 3 K, což je
v souladu s ref. 24, 30. Hodnota saturované magnetizace měřené v magnetickém poli 7 T
se shoduje s hodnotou 1,8 μB/f.u., získanou při měření magnetizačních smyček.
Teplotní závislost inverzní susceptibility pro tři různá magnetická pole
orientovaná rovnoběžně s osou c nesleduje lineární chování typické pro CurieůvWeissův zákon. Inverzní susceptibilita nevzrůstá lineárně, navíc v oblasti teplot kolem
teploty 300 K nabývá slabého maxima, jak je patrno na obr. 18. Curieův-Weissův zákon
je zde porušován interakcemi s krystalovým polem a výměnnými interakcemi, jak bude
vysvětleno dále.
Srovnáme-li naměřená data teplotní závislost inverzní susceptibility
s teoretickým modelem, získaným na základě kvazidegenerovaného poruchového počtu,
docházíme ke kvalitativně shodným výsledkům, neboť jak v experimentu, tak v modelu
došlo k protnutí křivek převrácených susceptibilit podél obou os ve směru
magnetického pole.
Pro výpočet s použitím kvazidegenerovaného poruchového počtu nebylo
započteno působení výměnné interakce (např. v přiblížení Weissova molekulárního
pole), proto se liší teploty v místě protnutí křivek.
Ion samaria má konfiguraci 4f5, základní hladina je proto podle vzoru 2S+1LJ
značena jako term 6H5/2 , kde L = 5, S = 5/2, J = L – S = 5/2. Tato hladina je proto
(2J+1)-krát, tedy 6-krát degenerovaná. První excitovaná hladina vzdálená o energii
E1 = 0,2072 eV je 8-krát (J = 7/2) degenerovaná a druhá excitovaná hladina vzdálená od
základní hladiny o energii E2 = 0,4454 eV je 10-krát (J = 9/2) degenerovaná. Energie
multipletů jsou rozštěpeny na 12 dubletních hladin působením krystalového pole
hexagonální symetrie. Parametry mikroskopického hamiltoniánu krystalového pole byly
převzaty z práce na sloučenině NdPd2Al3 6. Protože se v případě sloučeniny SmPd2Al3
jedná o celkem 24-násobnou degeneraci matice poruchy, bylo nutno řešit determinant
matice 24×24. Ze znalosti vlastních vektorů a kvantové statistiky byla pak vypočtena
teplotní závislost susceptibility. Vzhledem k tomu, že při výpočtech nebyly uvažovány
výše zmíněné jevy, lze považovat výsledek za semikvantitativně uspokojivý.
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Obr. 18: Vypočtená teplotní závislost inverzní susceptibility SmPd2Al3 (a) a
naměřená data (b). Detail na obrázku (b) zobrazuje nízkoteplotní chování a kritickou
teplotu křížení reciproké susceptibility.
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6.

Závěr

Byl úspěšně vyroben monokrystal SmPd2Al3 Czochralského metodou se
stechiometrickým složením 1:2:3. Vzhledem k vysokému odparu Sm v průběhu růstu
krystalu byly připravené vzorky podrobeny citlivé studii stechiometrického složení
pomocí PXRD a EDX analýzy.
Pomocí PXRD analýzy se podařilo ověřit, že vyrobený krystal je jednoznačně
jednofázový, protože nebyly nalezeny žádné nepopsané reflexe, které by svědčily o
přítomnosti cizí fáze, což bylo později potvrzeno i EDX analýzou. Sloučenina
SmPd2Al3 krystaluje v hexagonální soustavě popsané prostorovou grupou P6/mmm a
strukturním typem PrNi2Al3. Byly také vypočteny mřížové parametry
a = (5,4143 ± 0,0003) Å a c = (4,2004 ± 0,0003) Å, které se shodují s již dříve
publikovanými (a = 5,4131 Å, c = 4,1997 Å) 14. Strukturní kvalita krystalu byla
potvrzena i užitím Laueho metody.
Na vzorcích monokrystalu orientovaných podél a kolmo na bazální rovinu vůči
magnetickému poli byla změřena měrná tepla. Ne teplotní závislosti měrného tepla byly
pozorovány fázové přechody při teplotě 12 K a skupina při teplotách 3,4; 3,9 a 4,4 K ve
vzorku orientovaném vůči magnetickému poli podél osy c. Ve vzorku orientovaném
vůči magnetickému poli podél osy a byl pozorován pouze přechod při teplotě 3,4 a
12 K. Teplotní závislost měrného tepla byla zpracována na základě Debyeova a
Einsteinova modelu a byly získány údaje o magnetické entropii a CEF. Základní
multiplet je vlivem krystalového pole štěpen na 3 Kramersovské dublety při teplotách 0;
(120 ± 12) a (300 ± 50) K. Hodnota magnetické entropie dosahuje svého maxima dle
předpokladu při hodnotě Rln 6 v okolí pokojové teploty. Měření tepelných kapacit jasně
poukazují na vysoký počet fázových přechodů, které byly popsány i v předchozích
publikacích, a na vysokou citlivost magnetického chování na kvalitu připravených
vzorků.
Na vzorcích monokrystalu orientovaných podél a kolmo na bazální rovinu vůči
magnetickému poli byla poté provedena měření hysterezních smyček, teplotních
závislostí magnetizace a a.c. susceptibility. Narozdíl od dříve publikovaných výsledků
se jeví studovaná sloučenina spíše jako anizotropní feromagnet v teplotním rozsahu
12 –3,4 K se snadnou osou magnetizace c. Magnetizační smyčka při teplotě 1,8 K
odhalila ve snadném směru magnetizace 4 fázové přechody, které jsou s rostoucí
teplotou zcela potlačeny, což je v souladu s údaji z měrných tepel. Hodnota
saturovaného magnetického momentu 0,18 μB/f.u. sloučeniny SmPd2Al3 je řádově
menší než magnetický moment volného iontu samaria. Měření teplotních závislostí
magnetizace a susceptibility ukázalo, že sloučenina nerespektuje Curieův-Weissův
zákon a odhalilo fázové přechody při teplotě 12; 4,3; 3,4 a navíc ještě při 2,4 K. Údaje
z měření teplotní závislosti susceptibility byly porovnány s numerickými výpočty
provedenými na základě kvazidegenerovaného poruchového počtu a v rámci uvedené
přesnosti se dobře shodují. Při porovnání závislostí inverzní susceptibility
v magnetickém poli 1 T podél os a a c bylo totiž dosaženo protnutí obou křivek
podobně jako u naměřených hodnot a byl pozorován výrazný vliv krystalového pole a
výměnných interakcí, které zcela znemožňují popis paramagnetického stavu pomocí
Curieova-Weissova zákona.
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V závěrečném shrnutí je třeba zmínit, že jako povrzený fakt lze brát zjištěnou
anizotropii materiálu, tj snadnou osu magnetizace c, magnetický fázový přechod při
teplotě 12 K, pozorovaný při všech provedených měřeních, fázový přechod při teplotě
3,4 K, nízký saturovaný magnetický moment a také nerespektování Curieova-Weissova
zákona. Jako diskutabilní je ovšem nutno chápat zjištěné fázové přechody při teplotách
2,4; 3,9 a 4,3 K.
Vzhledem k velmi komplikovanému průběhu magnetického fázového diagramu
bude výzkum vlastností této sloučeniny pokračovat s cílem objasnit její strukturu.
V plánu je zopakovat např. měření HC a magnetizací po vyžíhání vzorků a zaměřit se
na změny magnetických přechodů, o jejichž počtu doposud panují nejasnosti.
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