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Obiectul de studiul al acestui proiect îl constituie compusul magnetic FeCr2S4 cu structura de
tip spinel. Acesta provine din clasa aşa-numitelor materiale “spinel”, care joacă un rol important în
ingineria dispozitivelor de stocare a informaţiei bazată pe principii noi. Cercetarea lor este necesară
pentru a înţelege proprietăţile magnetice, optice şi electrice corelate puternic, care se manifestă
printr-un șir de efecte neobișnuite în aceste cristale.
Scopul proiectului este elaborate regimurilor tehnologice de obținere a probelor policristaline și
monocristalelor FeCr2S4 şi cercetarea proprietăţilor lor fizice. Cercetarea probelor monocristaline,
crescute prin diferite condiţii tehnologice, are ca obiectiv elucidarea influenței tipului şi cantităţii
agentului de transport asupra corelaţiilor dintre ordonarea magnetică și orbitală, precum și studiul
proprietăţilor structurale şi electronice ale acestui compus magnetic.
Pentru realizarea obiectivelor au fost folosite metode și utilaj modern de cercetare, precum:
 metoda convenţională în fază solidă pentru obţinerea materiaelor policristalne ale compusului
ferimagnetic FeCr2S4;


metoda reacţiilor chimice de transport pentru creșterea monocristalelor voluminoase şi calitative
ale compusului ternar FeCr2S4, utilizând diferite condiţii tehnologice;



metoda difracţiei cu raze X pentru analiza structurii și determinarea parametrilori structurali a
cristalelor obţinute;



caracterizarea proprietăţilor magnetice utilizând magnetometria SQUID;



analiza corelaţiilor dintre proprietăţile structurale și magnetice ale monocristalelor prin metoda
propagării ultrasunetului.
În rezultatul cercetărilor efectuate au fost elаborаte rеgimurile tеhnologiсе dе obţinеrе a fazei

ternare pure pentru compusul FeCr2S4 şi determinate condiţiile de creştere a monocristalelor
perfecte. În urma experimentelor de creştere a monocristalelor s-a stabilit că volumul şi calitatea
exterioară a cristalelor, iar în unele cazuri şi proprietăţile fizice, sunt strict dependente de agentul de

transport, gradientul de temperatură şi timpul de creştere. S-a observat, că în cazul gradientelor de
temperatură ∆T > 60 oC şi raportul transportor-material mai mare de 1/7, în majoritatea cazurilor,
procesul de transport este prea rapid, ceea ce duce la formarea defectelor exterioare, concreștere sau
forma neregulată. În cazul ∆T < 20 oC şi raportul 1/12 procesul de transport este lent, respectiv,
creşte perioada de creştere iar monocristalele obţinute sunt foarte mici (de obicei ≤ 0.8 mm ) sau în
formă de plăci. Astfel, în urma acestor experimente s-a stabilt că condițiile optime de obținere a
monocristalelor perfecte de tip FeCr2S4, cu dimensiuni de până la 8 mm, este gradientul de
temperatură de ~25 oC cu temperatura sursei de 900 oC, iar în calitate de agent de transport este
folosit compusul TeBr4 în proporţie de 10% din masa compusului iniţial FeCr2S4.
Monocristalele obţinute au fost cercetate în scopul elucidării structurii, proprietăţilor
magnetice şi elastice a acestui material. Prin urmare, a fost efectuată analiza difracţiei cu raze X care
a evidenţiat structura de tip spinel normală şi lipsa impurităţilor. Au fost calculaţi 12 parametri
structurali, printre care parametrul reţelei cristaline și coordonatele fracţionale ale sulfului. Au fost
determinați parametrii magnetici precum: temperatura asimptotică Curie-Weiss θCW, temperatura
critică TC, temperatura maximumului local Tm, magnetizarea de saturație MS, constanta Curie-Weiss
pentru compusul monocristalin Cm și câmpul de anizotropie Ha al acestui compus. Valoarea negativă
a temperaturii asimtotice indică la dominarea interacţiunilor antiferomagnetice în acest compus.
Datele experimentale noi privind fenomenele de frustraţii, observate în materialele cercetate,
prezintă un interes deosebit din punct de vedere al aprofundării înţelegerii mecanismelor de tranziţii
magneto-structurale şi stărilor magnetice de bază ale acestor compuşi. Acestea, au o valoare
importantă pentru fizica sistemelor cu corelaţii electronice puternice, pentru elucidarea cuplajului
între purtătorii de sarcină şi momentele magnetice în aceste materiale în vederea aplicării lor în
tehnologii spintronice de generaţie nouă. Acestea au fost prezentate în cadrul a două conferinţe
ştiinţifice internaţionale şi două seminare ştiinţifice în cadrul Institutului de Fizică Aplicată. De
asemenea, rezultatele obţinute, parţial au fost incluse în teza de doctor în ştiinţe fizice a executorului
Prodan Lilian.
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