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Магнітні фазові переходи в рідкісноземельному феробораті
Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4

Фероборати рідкісноземельних елементів RFe3(BO3)4 (R=Y; La-Nd; Sm-
Er) інтенсивно вивчаються в останні роки із-за виявлення в них взаємозв’язку
магнітних, електричних і пружних властивостей (кристали, що досліджуються -
мультифероїки), особливості яких зумовлені присутністю d - і f - магнітних
іонів [1]. В залежності від типу рідкісноземельного іону ці сполуки можуть
бути легковісними (Pr, Tb, Dy) чи легко площинними (Nd, Sm, Er)
антиферомагнетиками, або спонтанно переходити з легковісного до
легкоплощинного стану (Gd, Ho). Цікавими для вивчення є фероборати
бінарного складу типу R11-xR2xFe3(BO3)4 (де R1 = Dy, Tb, а R2 = Nd, Er) [2], в
яких можна очікувати реалізацію спонтанних орієнтаційних переходів від
легкоплощинного до легковісного стану.

В даній роботі проведено низькотемпературні дослідження пружних и
магнітних характеристик монокристалу Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4. Для дослідження
використовувались монокристали Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4,вирощені з розчину –
розплаву, по технології детально описаній в [3]. В температурній залежності
намагніченості, а також швидкості і затуханні поперечних акустичних мод
проявляється перехід магнітної підсистеми в антиферомагнітний
впорядкований стан. Показано, що при Т=1,7К зовнішнє магнітне поле,
прикладене вздовж тригональної осі симетрії Н||С3, індукує реалізацію двох
спін – реорієнтаційних фазових переходів, що слідують один за одним.

За результатами проведених досліджень був побудований
низькотемпературний фрагмент фазової Н–Т (Н||С3) діаграми, який
характеризується наявністю декількох ліній фазових переходів, що свідчить про
складну магнітну структуру досліджуваного кристалу.
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