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Вимiряно магнiтнi характеристики плiвок та масивних сполук системи Gd–Fe (GdFe2,
GdFe5 i Gd2Fe17). Зокрема, отримано петлi магнiтного гiстерезису, визначено величину ко-
ерцитивної сили. Установлено температурнi залежностi магнiтного насичення для масивних
сполук та плiвок GdFe2 i Gd2Fe17 та температуру Кюрi для цих сполук.
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I. ВСТУП

Тонкi шари сполук типу РЗМ-Fe викликають особ-
ливий науковий iнтерес, оскiльки мають цiкавi маг-
нiтнi властивостями, якi роблять їх перспективними
для використання пiд час створення носiїв iнформа-
цiї з високою щiльнiстю магнiтного запису, елементiв
спiнової електронiки та магнiтооптичних систем. Зо-
крема, у системi Gd–Fe iснує досить багато структур-
них типiв [1]. Формування структури або розупоряд-
ковування впливає на всi фiзичнi властивостi таких
систем i на магнiтнi властивостi зокрема. А з iншо-
го боку, на фомування структури в тонкоплiвкових
зразках суттєво впливає методика отримання й умо-
ви осадження плiвок.

II. ЕКСПЕРИМЕНТ

Аморфнi плiвки подвiйних сполук системи Gd–Fe
отримували методом термiчного випаровування на
фторопластовi пiдкладки за кiмнатних температур.
Зi збiльшенням температури пiдкладки або пiд час
вiдпалу плiвок частка полiкристалiчної фази збiль-
шувалася. Товщину плiвок визначали за допомогою
оптичного iнтерферометра МИО-1 (вона становила
близько 200 нм). Дослiджували структуру плiвок на
електронному мiкроскопi УЭМВ-100 К з використан-
ням високотемпературної приставки ПРОН-2. Маг-
нiтнi вимiрювання проводили на ориґiнальному вiб-
рацiйному магнiтометрi (вектор намагнiченостi поля
був паралельний до площини плiвки, максимальне на-
сичувальне поле 300 КА/м).

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ми вимiряли ряд магнiтних характеристик плiвок
та масивних сполук системи Gd–Fe.

На рис. 1–3 зображено петлi магнiтного гiстерезису
для полiкристалiчних плiвок GdFe2, GdFe5 i Gd2Fe17.

Плiвки цих сполук належать до класу магнiтом’яких
феромагнетикiв [2]. Вони характеризуються вузькою
петлею гiстерезису i, вiдповiдно, невеликою роботою
зовнiшнього поля з перемагнiчування (ця робота до-
рiвнює площi петлi гiстерезису).

Рис. 1. Петля гiстерезису для полiкристалiчної плiвки
GdFe2.

Рис. 2. Петля гiстерезису для полiкристалiчної плiвки
GdFe5.
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Рис. 3. Петля гiстерезису для полiкристалiчної плiвки
Gd2Fe17.

Рис. 4. Залежнiсть магнiтного насичення вiд темпера-
тури для масивного GdFe2.

Рис. 5. Залежнiсть магнiтного насичення вiд темпера-
тури для аморфної плiвки GdFe2.

Установлено [3], що коерцитивна сила зменшуєть-
ся пiд час формування аморфних плiвок порiвняно з
масивними зразками. Це зумовлено вiдсутнiстю даль-

нього порядку в аморфних матерiалах i, як наслiдок,
набагато меншою магнiтною анiзотропiєю, що своєю
чергою спричиняє невелике коерцитивне поле. А фор-
мування полiкристалiчної фази у плiвках приводить
до того, що нашi зразки стають бiльш магнiтотверди-
ми, навiть порiвняно з масивними зразками. Це пояс-
нюється тим, що ми вимiрювали намагнiченiсть плi-
вок уздовж їхньої поверхнi. А вiдомо, що в плiвках є
плоскi домени, якi значно легше намагнiтити вздовж,
нiж перпендикулярно до поверхнi [4]. Ми також уста-
новили, що для величини коерцитивної сили немає
значення, як вiдбувається кристалiзацiя плiвки: чи
в процесi формування самої плiвки на пiдiгрiтi пiд-
кладки, чи в процесi вiдпалу аморфних плiвок пiсля
їх отримання.

Рис. 6. Залежнiсть магнiтного насичення вiд темпера-
тури для масивного Gd2Fe17.

Рис. 7. Залежнiсть магнiтного насичення вiд темпера-
тури для аморфної плiвки Gd2Fe17.

Отримано температурнi залежностi магнiтного на-
сичення для масивних сполук та плiвок GdFe2 i
Gd2Fe17 (рис. 4–7). Цi залежностi характернi для ма-
терiалiв такого класу. В таблицi наведено значення
магнiтного насичення за кiмнатної температури та
температури Кюрi. Як видно з цих даних, структурне
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розупорядкування приводить до пониження темпера-
тури Кюрi i величини магнiтного насичення, крiм то-
го, кривi для тонко плiвкових зразкiв є пологiшими.

Температура Магнiтне
Сполука Кюрi, насичення,

К µb

GdFe2 масивний зр. 811 2.7
GdFe2 полiкрист. плiвка 773 1.9
Gd2Fe17 масивний зр. 472 1.7
Gd2Fe17 полiкрист.плiвка 464 1.1

Таблиця. Магнiтнi властивостi масивних зразкiв
та плiвок.

IV. ВИСНОВКИ

• Сполуки системи Gd–Fe та їхнi плiвки належать
до класу магнiтом’яких феромагнетикiв

• Коерцитивна сила зменшується пiд час форму-
вання аморфних плiвок порiвняно з масивними
зразками (це зумовлено вiдсутнiстю дальнього
порядку в аморфних матерiалах).

• Формування полiкристалiчної фази у плiвках
приводить до того, що нашi зразки стають бiльш
магнiтотвердi, навiть порiвняно з масивними
зразками.
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MAGNETIC PROPERTIES OF Gd–Fe FILMS
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Using the method of thermal evaporation on fluoroplastic substrates, amorphous films of the compounds of
Gd–Fe system have been produced. The substrate carrier temperature was 293К. The increase in temperature
of substrates or annealing of films carrier leads to the increase in amount of a polycrystal phase. The width of
the films was 200 nanometers. The checkout of the structure of the films was done by the electron microscope
UEMV-100K with the use of high-temperature prefix PRON-2. Magnetic examinations were done by a vibrational
magnetometer. The field magnetisation vector was parallel to the film plane. The peak saturating field is 300 KA/m.

Magnetic hysteresis loops have been obtained by small operation of an external field on magnetisation reversal.
The value of coercive force has been measured. The value of coercive force decreases with the formation of an

amorphous film in comparison with bulk samples. The reason for the decrease is the lack of the long-range order
in amorphous materials. This in turn leads to a decrease of magnetic anisotropy, which influences the magnitude
of the coercive field. The formation of the polycrystal phase in the films leads to an increase in magnetic hardness.
The value of magnetic hardness in polycrystal films exceeds that in bulk samples. This can be explained by the
fact that we measured the magnetisation of the films along a surface. It is known that in films there are flat
domains. Such domains are much easier to magnetise along a surface than perpendicularly to a surface. We have
also noticed that for value of a coercive force, it does not matter how the film crystallises. We used two methods
of crystallisation. The first method is the formation of a polycrystal film on a warmed-up substrate. The second
method is the crystallisation of amorphous films by their annealing.

The temperature dependences of magnetic saturation have been obtained and the Curie temperature for bulk
samples and films GdFe2 and Gd2Fe17 has been found. It is proved that the structural disorder leads to a depression
of the Curie temperature and the degree of magnetic saturation.
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