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Samenvatting g 

Voorr intermetallische verbindingen wordt de magnetische ordening bepaald door de 

wisselwerkingg tussen de magnetische momenten van de verschillende atomen. Een goed 

begripp van de magnetische wisselwerkingen is daarom van doorslaggevend belang bij 

zowell  fundamenteel onderzoek als bij technologische ontwikkelingen van deze materialen. 

Hett onderzoek van intermetallische verbindingen van zeldzame aardmetalen en 

overgangsmetalenn bloeit al meer dan dertig jaar, en wordt nog steeds uitgebreid. Dit 

proefschriftt is allereerst gericht op het verkrijgen van meer informatie over de magnetische 

'exchange'' wisselwerkingen tussen de zeldzame-aardmomenten (R-R interactie) in dit soort 

materialen.. Om deze reden is gekozen voor op Gd gebaseerde verbindingen, waarin alleen 

Gdd een magnetisch moment heeft. Vanwege het S-karakter van de Af- elektronen van Gd 

zullenn kristalvelden slechts geringe effekten hebben, zodat naar verwachting de magnetisch 

eigenschappenn inderdaad bepaald worden door de 'exchange'-wisselwerking tussen de Gd 

momenten.. Vanuit dit gezichtspunt is een gegeneraliseerd moleculair-veld model 

ontwikkeldd voor een isotroop (Gd) systeem. Volgens dit model zijn magnetische 

strukturen,, waarin de (gemiddelde waarden van de) momenten gelijk in grootte zijn, 

energetischh het meest voordelig. Bij het ontstaan van magnetische ordening zal, in de 

beschouwdee systemen met translatie-symmetrie, een met één golfvector te beschrijven 

antiferromagnetischee struktuur gevormd worden ('single <jr-mode'), bij aanwezigheid van 

eenn magneetveld in combinatie met een uniforme '0-mode'. Hieronder vallen niet alleen 

diversee simpele strukturen gebaseerd op een indeling in subroosters, maar ook meer 

algemenee spiraalstrukturen. In het model wordt ook rekening gehouden met de 

wisselwerkingg tussen de locale Gd-momenten en een 'itinerant-electron' band, zoals b.v de 

geleidingselektronenn vormen, en naar verwachting ook de 3d elektronen van de 

overgangsmetalen.. De zeldzame-aardmomenten worden 'exact' (quantummechanisch) 

behandeld,, de elektronen-band fenomenologisch. De kracht van het model ligt hierin dat 

verschillendee eigenschappen, zoals magnetisatie en soortelijke warmte, met één set 

parameterss beschreven kan worden. 
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Voorr een groot aantal GdT:Ge: (T = 3d. 4d) verbindingen zijn de magnetische 

eigenschappenn en de soortelijke warmte onderzocht. Gemeten is de 

temperatuurafhankelijkheidd van de (reciproke) susceptibiliteit. de magnetisatie bij 4.2 K als 

functiee van het aangelegde magneetveld (tot 40 T) en de soortelijke warmte als functie van 

dee temperatuur in verschillende magneetvelden. Al deze GdT^Ge: verbindingen blijken 

antiferromagnetischh gedrag te vertonen met ordeningstemperaturen (Néel temperatuur) 

tussemm 9.3 K en 93 K. Voor T = Fe. Co, Cu en Rh kunnen de meetgegevens goed 

gereproduceerdd worden in het bovengenoemde model. Voor T = Ni, Ru en Pd daarentegen 

zijnn overgangen gevonden van de ene magnetische struktuur naar een andere. In termen 

vann het model zou dit betekenen dat er een ordening met een andere golfvector zou 

optreden.. Omdat het niet duidelijk is, of deze beschrijving correct is. en ook omdat de 

uitbreidingg van het model niet zo simpel is, is in dit proefschrift eenvoudigheidshalve 

alleenn de 'single (/-mode' versie gebruikt, zodat voor deze verbindingen een volledige 

analysee niet mogelijk was. Voor deze verbindingen met meervoudige magnetische 

overgangenn zijn magnetische phase-diagrammen geconstrueerd op basis van de 

meetgegevens.. Voor de gehele serie geldt, dat er bijdragen aangetoond zijn van de 

'itinerantt electron' band. Grote effecten zijn gevonden voor T = Fe of Co, naar alle 

waarschijnlijkheidd veroorzaakt door het 3d karakter van de elektronen van deze 

overgangsmetalen. . 

Opp dezelfde wijze zijn de eigenschappen onderzocht van GdT4Al8 (T = Cr. Mn. Fe, Cu) 

verbindingen.. Bovendien is de invloed van de vervanging van Al door T (op de 8j plaatsen 

inn de ThMni: struktuur) onderzocht door metingen te doen and GdTftAl6 (T = Mn. Fe, Cu) 

verbindingen.. GdT4Al s (T = Cr. Cu) verbindingen vertonen magnetische ordening voor 

temperaturenn lager dan 34 K. De magnetische interacties zijn kennelijk tamelijk zwak. 

Voorr GdMn4Al s kan op grond van de in een groot aantal magneetvelden gemeten C/T vs T 

curvess (C: soortelijke warmte. T: temperatuur) zelfs aangetoond worden, dat er alleen 

korte-afstandsordeningg optreedt, en wel voor temperaturen beneden 2 K. Voor GdMn6Al6 

leidtt de vervanging van Al door Mn tot het optreden van ordening bij 36 K. Voor 

GdCu6Al 66 leidt dit daarentegen tot een verlaging van de ordeningstemperatuur van 34 K tot 

100 K. Het eerder genoemde model blijkt de voor GdCr4AlK, GdCu4Al8 en GdCu6Al6 

verkregenn resultaten goed te kunnen beschrijven. De Gd-Gd interactie blijkt niet sterk af te 

hangenn van de stoichiometrie. Ook zijn de magnetische eigenschappen van GdFe4Al8 en 

GdFe^Alftt vergeleken. Eerder was uit Mössbaauer-metingen al gebleken dat het Fe-
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subsysteemm magnetische ordening vertoont bij 165 K. Onze metingen wijzen erop dat de 

magnetischee bijdragen van het Gd-subsysteem pas belangrijk worden bij 50 K. Bij 

ongeveerr 25 K is een anomalie gevonden in de C/T vs T curve van deze verbinding. Deze 

anomaliee wordt toegeschreven aan magnetische ordening van het Gd-subsysteem. Het lijk t 

eropp dat de wisselwerking tussen Gd- en Fe-momenten zich complex gedraagt, hoewel 

onzee meetresultaten geen eindconclusie toelaten.. Voor GdFe6Al6, leidt de toevoeging van 

Fee tot een grote magnetisatie van het Fe-subsysteem. De verbinding gedraagt zich als een 

ferrimagneett waarvan de Curie temperatuur (7c = 345 K) gedomineerd wordt door de Fe-

Fee wisselwerking. Dot blijkt ook uit het feit dat dezelfde ordeningstemperatuur is 

gevondenn voor GdojYojFe^Alö, waarin het Gd-systeem met 30% is verdund. 

Inn het laatste hoofdstuk wordt het gedrag van een TbFe44Al7.6 eenkristal besproken. Hier 

iss de situatie meer gecompliceerd, ten eerste omdat de Fe-atomen ook een spontaan 

magnetischh moment hebben, en ten tweede omdat het Tb-subsysteem naar verwachting 

magnetischee anisotropic zal vertonen. Grote verschillen werden gevonden tussen het 

gedragg van de magnetisatie langs de [100]-as na koelen zonder magneetveld en na koelen 

inn een magneetveld. Uit de bij 4.2 K langs de kristallografishce hoofdassen gemeten 

magnetisatiess blijkt dat de verbinding zich in lage velden gedraagt als een 

antiferromagnetischh materiaal. De magnetisatie blijkt bij voorkeur in het kristallografische 

grondvlakk te blijven, zulks in overeenstemming met eerder verkregen resultaten aan een 

polykristallijnn TbFe4Al«.preparaat. Bij 4.2 K is een door een magnetisch veld 

geïnduceerdee overgang gevonden naar een ferrimagnetische toestand, waarbij de 

magnetisatiess van Tb en Fe tegengesteld gericht zijn. Bij een veld gericht langs de [100] as 

treedtt deze overgang op bij een veldsterkte van ongeveer 4.2 T. De overgang wordt 

vergezeldd van een grote orthorhombische vervorming: eaü = -ebb ~ 3.5X10"4. Bij het 

omkerenn van de veldrichting treedt een magnetische hardheid (coercitief veld Uo//c ) op 

vann ongeveer 3 T. Het magnetisatie-proces bij 4.2 K is in hogere velden, tot 38 T, 

onderzochtt aan een vrij poeder. Bij een veldsterkte van ongeveer 30 T treedt een 

veranderingg van helling op in de magnetisatie-curve. Voor een eenvoudige ferrimagneet 

mett twee subroosters is een dergelijk verandering van helling kenmerkend voor het onstaan 

vann een niet-collineaire magnetische struktuur. Uit de helling kan de wisselwerking tussen 

hett Tb- en het Fe-subrooster bepaald worden: nThFe = 6.5 Tf.u./fiB-
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