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Diagramy fazowe odgrywają podstawową rolę w zrozumieniu właściwości
materiałów. Dok ładne ich ok reślenie dla nadprzewodnik ów na bazie żelaza
jest k luczowe ze względu na blisk ość licznych struk turalnych i
magnetycznych przejść fazowych.
Wśród niedawno odk rytych nadprzewodnik ów żelazowych szczególnie
ciek awe, właściwości posiada związek EuFe2As2. W tym połączeniu żelazo
(Fe2+ ) porządk uje się antyferromagnetycznie w postaci fal gęstości spinowej
(SDW) w temperaturze T SDW=198 K, dodatk owo momenty magnetyczne Eu2+
porządk ują się antyferromagnetycznie w temperaturze T N=19 K, co więcej,
chemiczne podstawienie Co, K czy Na lub zastosowanie wysok iego ciśnienia
hydrostatycznego prowadzi do wystąpienia również nadprzewodnictwa. Tak
więc, EuFe2As2 ok azuje się być dosk onałym uk ładem do badania wzajemnych
relacji między nadprzewodnictwem, pasmowym magnetyzmem SDW i
magnetyzmem zlok alizowanych elek tronów f europu. W uk ładzie tym
obserwuje się niezwyk łe zjawisk a, tak ie jak współistnienie nadprzewodnictwa
i ferromagnetyzmu, czy występowanie spontanicznych wortek sów.
W sk rócie podsumuję wynik i ek sperymentalnych badań wpływu pola
magnetycznego, ciśnienia hydrostatycznego i domieszk owania chemicznego na
struk turę k rystaliczną, uporządk owanie magnetyczne i nadprzewodnictwo w
EuFe2As2.
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domieszk owania Co i neutronograﬁczne badania ewolucji
magnetycznej Eu(Fe0.925Co0.075)2As2 pod wysok im ciśnieniem.
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Intrygującym jest fak t, że częściowe zastąpienia żelaza nik lem w EuFe2xNi xAs2

chociaż powoduje zniszczenie porządk u SDW to jednak (w odróżnieniu

od innych nadprzewodnik ów żelazowych typu 122) nie prowadzi do
wystąpienia nadprzewodnictwa. Paradok salnie, wyjaśnienie przyczyn tak iego
zachowania mogłoby wnieść znaczący wk ład do wiedzy o nadprzewodnictwie i
magnetyzmie całej
grupy nadprzewodnik ów żelazowych. Przedstawiam
diagram fazowy EuFe2-xNi xAs2 w funk cji zawartści Ni wyznaczony z danych
magnetyzacji
i
rezystywności
monok ryształów.
Poszuk iwanie
nadprzewodnictwa w tym uk ładzie przeprowadzono również pod wysok im
ciśnieniem do 2.5 GPa i w nisk ich temperaturach do 50 mK.
Współistnienie nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu w domieszk owanym
EuFe2As2 jest nie tylk o fascynującym podstawowym stanem materii, ale może
mieć potencjalne
elek tronicznych.
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