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Streszczenie
W prezentacji zostały opisane wyniki dotyczące różnych własności fizycznych fazy 
sigma występującej w dwuskładnikowych stopach Fe-Cr oraz Fe-V, które zostały 
uzyskane w ostatnich latach przy zastosowaniu metod eksperymentalnych jak i obliczeń
teoretycznych. W szczególności opisane zostały następujące zagadnienia:

(a) Identyfikacja fazy sigma i pomiar stałych sieciowych

(b) Pomiar populacji atomów w poszczególnych podsieciach

(c) Badanie kinetyki powstawania fazy sigma

(d) Pomiar własności dynamicznych (temperatura Debye’a, widmo fononów)

(e) Pomiar temperatury Curie 

(f) Korelacje między różnymi wielkościami magnetycznymi

(g) Pomiary magnetyzmu na atomach wanadu

(h) Teoretyczne obliczenia struktury elektronowej

Wyniki wymienione w punktach (a)-(f) otrzymano, stosując następujące techniki 
pomiarowe: dyfrakcję promieni rentgenowskich (XRD) i neutronów (ND), magnetometrię
(VSM), spektroskopię Mössbauera (MS), magnetyczny jądrowy rezonans (NMR) oraz 
jądrowe rezonansowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (NRIXS). Wyniki 
opisane w punkcie (h) uzyskano przy pomocy samouzgodnionej metody Korringi-
Kohna-Rostokera (KKR).
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Faza σ
Faza sigma (σ) ma tetragonalną komórkę elementarną zawierającą 30 atomów zajmujących 5 
różnych podsieci (węzłów) A, B, C, D, E. Cechą charakterystyczną jest brak stechiometrii 
(uporządkowania). Jej istnienie stwierdzono wyłącznie w stopach, których przynajmniej jeden ze 
składników jest metalem przejściowym. Wśród stopów dwuskładnikowych (binarnych) 
występowanie fazy σ stwierdzono w około 50 przypadkach. Jej własności fizyczne są
charakterystyczne dla danego stopu, z wyjątkiem znacznej twardości i kruchości, które są
charakterystycznymi cechami σ i sprawiają, że jej wydzielenie się w danym materiale powoduje 
degradację jego własności. Szczególnie jest to ważny problem w przypadku niektórych gatunków 
stali np. stali wysokochromowych, które ze względu na swoje własności m. in. dużą odporność na 
wysokotemperaturową korozję są stosowane jako materiały konstrukcyjne w takich urządzeniach 
jak reaktory jądrowe, wymienniki ciepła, turbiny itp., gdzie są poddane działaniu podwyższonych 
temperatur. W warunkach takich może zachodzić wydzielanie się fazy σ. Okazuje się, że nawet 
kilkuprocentowy udział fazy σ sprawia, że dany materiał staje się kruchy jak szkło. Innymi słowy, 
z technologicznego punktu widzenia faza σ jest zjawiskiem niepożądanym.

Natomiast pod względem naukowym sytuacja jest inna. Faza σ, ze względu na swoją złożoną
strukturę krystalograficzną, brak stechiometrii (dzięki czemu może istnieć a pewnym skończonym 
zakresie składu) i ciekawe własności fizyczne jest atrakcyjnym przedmiotem badań. Ze względu 
na duże wartości liczby koordynacyjnej (12-15) zalicza się ją do rodziny tzw. faz Franka-Kaspera. 
Wśród wspomnianych około 50 przypadków fazy σ w stopach binarnych tylko dwa tj. σ-FeCr
oraz σ-FeV mają własności magnetyczne. σ-FeCr uważana jest za protoplastę rodziny ze 
względu na fakt, że właśnie w tym układzie została po raz pierwszy zaobserwowana (1920) oraz 
krystalograficznie opisana (1954). Fazę σ otrzymuje się w wyniku izotermicznego wygrzewania 
fazy α. W przypadku stopów Fe-Cr temperatura wygrzewania zawiera się w przedziale ∼500oC -

∼830oC..
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Stale nierdzewne (SS)

Global SS  Production 1995-2007
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Systematyczny wzrost światowej produkcji w mln ton (~80 mld $)
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Zagadnienia

• Faza σ i jej struktura

• Otrzymywanie i identyfikacja fazy σ
• Temperatura Debye’a, ΘD

• Temperatura Curie, TC

• Magnetyczne pole nadsubtelne, B

• Moment magnetyczny, µ
• Korelacje między B, TC and µ
• Pomiary 51V NMR 
• Obliczenia struktury elektronowej
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Faza σ w stopach binarnych
• ~50 znanych przypadków m. in. FeV, FeNb, 

FeTa, FeCr, FeMo, FeTc, FeRe

σ

SS

Diagram fazowy układu Fe-Cr z zaznaczonymi obszarami występowania 
fazy σ oraz chromowych stali nierdzewnych (SS).
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Diagram fazowy  FeV 

Obszar występowania fazy σ jest w tym przypadku znacznie większy niż dla Fe-Cr ze 
względu na szerszy przedział stężenia (35 – 66 at% V) oraz wyższą temperaturę (1221oC).

1221 oC
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Komórka elementarna

a
a

a

a

vα = 11.9, vσ = 11.8

Vα = 23.8 Å3, Vσ = 353.1 Å3

Vσ /Vα = 14.8
a = 8.797 Å

c = 4.558 Å

A

C

E

D

B

Dane dla σ-FeCr

Różne widoki komórki elementarnej z zaznaczonymi podsieciami A -E

a

c

Vi – objętość komórki elementarnej dla fazy 
σ (i=σ) i fazy α (i=α)

vi – objętość na jeden atom w komórce (i = α,σ)



9

Parametry sieciowe a, c, V

J. Cieslak, M. Reissner, S. M. Dubiel, B. F. O. Costa, W. Steiner, Intermetallics, 18 (2010) 1695

• Eksperymenty ND oraz XRD 
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Komórka elementarna

0.2638814V/E5

0.2526812IV/D4

0.2652814III/C3

0.2701415II/B2

0.2508212I/A1

<d>[nm]ONCNPodsiećNo

Podsieci, ich obsadzenia (ON), liczba koordynacyjna (CN), średnia odległość do najbliższego sąsiada <d>
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Podsieci i ich otoczenie

Powyższy wykres ilustruje komórkę elementarną fazy σ zawierającą 30 atomów rozłożonych 
w pięciu podsieciach A-E, które są pokazane wraz z atomami najbliższego otoczenia.
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Obsadzenie podsieci
• Spektroskopia Mössbauera (σ-FeCr)

Atomy Fe s ą obecne we wszystkich 5 podsieciach

Widmo zmierzone w T= 4.2 K w zewnętrznym polu magnetycznym Ba = 13.5 T oraz 
wyliczony z niego rozkład pola. Rozkład ten ma 5 pików, które świadczą o obecności Fe we 
wszystkich 5 podsieciach.
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Obsadzenie podsieci

Fe

Typowy obraz neutronowych pików 
dyfrakcyjnch dla fazy σ. Kolor 
czarny - punkty doświadczalne, 
czerwony – krzywe  teoretyczne,  
niebieski różnica miedzy nimi.

Obsadzenie poszczególnych 
podsieci A-E przez atomy Fe w fazie 
σ w stopach Fe-Cr (symbole pełne) 
oraz Fe-V (symbole (puste). Widać, 
że podsieci A oraz D są głównie (85-
95%) obsadzone przez atomy Fe, 
podczas gdy w pozostałych 
podsieciach tj. B, C, E dominują
atomy Cr(V). Wyniki uzyskano z 
neutronowych widm dyfrakcyjnych.



14

Identyfikacja σ
• T = 295 KXRD MS

α

σ

Łatwa identyfikacja metodą MS możliwa w 295 K dzięki temu, że faza α jest 
magnetyczna a faza σ paramagnetyczna.
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Kinetyka przemiany α→σ
Możliwość rozróżnienia fazy σ od α na podstawie widm 
mössbauerowskich - Rys. 1 - sprawia, że MS może być
wykorzystana do badania kinetyki wydzielania się fazy σ. 
Przyjmując, że wykrywalność obu faz jest identyczna, ilość
wydzielonej fazy  σ, Aσ można określić ze wzoru:

100[%]
S

S
A σ

σ =

gdzie Sσ jest powierzchnią spektralną widma przypisanego 
fazie σ, a S jest powierzchnią całego widma.

Rys. 1 Widma mössbauerowskie zmierzone na próbkach Fe-Cr
zawieraj ących od 0% (góra) do 100% (dół) fazy σσσσ
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Kinetyka przemiany dla  σ-FeCr

[ ]])(exp[1100 nktA −−=σ

)exp(
RT

E
kk o −=

E = 196 ± 2 kJ/mol

Ta = 700oC

A. Blachowski, S. M. Dubiel and J. Zukrowski, Intermetallics, 9 (2001) 493

Krzywa kinetyczna dla temperatury wygrzewania 
700oC. Linia ciągła reprezentuje równanie JMA.

Teoretycznie kinetykę przemiany opisuje 
równanie Johnsona-Mehla-Avrami’ego 
(JMA) – n wykładnik Avrami’ego, k – stała 
kinetyczna, z której poprzez równanie 
Arrheniusa można wyznaczyć energię 
aktywacji, E.
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Temperatura Debye’a, ΘD
Temperatura Debye’a, ΘD jest parametrem często stosowanym do opisu własności 
dynamicznych sieci krystalicznej. Wprowadzona została przez Debye’a w modelu 
zwanym jego imieniem, wg którego widmo drgań atomów - tzw. widmo fononowe -
w sieci krystalicznej opisuje funkcja paraboliczna, przy czym największe 
prawdopodobieństwo drgań przypada na największą wartość częstości, ωD, która 
związana jest z temperaturą ΘD poprzez równanie:  ħ·ωD= k·ΘD ( k – stała 
Boltzmanna). Kształt rzeczywistych widm fononowych nie jest z reguły paraboliczny 
- Fig. 1 - a różne techniki pomiarowe stosowane do wyznaczania ΘD dają informacje 
o różnych fragmentach rzeczywistego widma. W konsekwencji, wartości ΘD  dla 
danej próbki zależą od zastosowanej metody. Na przykład w przypadku 
metalicznego Cr, wartość ΘD wyznaczona z ciepła właściwego wynosi 630 K, a ta 
wyliczona z modułu Younga ma wartość 466 K. Dla metalicznego Fe ΘD = 477K z 
modułu Younga oraz ΘD = 418 K z dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

Fig. 1 Widmo fononowe drgających 
atomów Fe w stopie Fe-Cr znajdującym się 
w fazie α lub σ. Widać, że rzeczywisty 
kształt widma w obu przypadkach znacznie 
odbiega od paraboli.
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W przypadku MS jest możliwość wyznaczenia ΘD na podstawie dwóch różnych 
wielkości spektralnych: (1) środka ciężkości widma, CS, oraz (2) czynnika Lamba-
Mössbauera, f, zwanego też czynnikiem emisji (absorpcji) bezodrzutowej. Fakt, że 
CS i f są związane z różnymi wielkościami opisującymi drgające atomy (CS z 
kwadratem prędkości a f z kwadratem amplitudy wychyleń z położenia równowagi) 
prowadzi do tego, że wartości ΘD obliczone  z CS różnią się od tych obliczonych z 
f. W praktyce, częściej stosuje się metodę (1), mierząc zależność CS w funkcji 
temperatury, T, która wg modelu Debye’a dana jest wzorem:

Temperatura Debye’a, ΘD

Gdzie m jest masą drgającego atomu, a c jest prędkością światła.
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Temperatura Debye’a, ΘD
• Przykład dla σ-FeCr. Widma zmierzone w (a) 4.2 K, (b) 20 K, (c) 40 K, (d) 60 K

Zależność środka ciężkości widma, CS, od 
temperatury, T,  dla dwóch próbek o różnym 
stężeniu Cr, x.
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Temperatura Debye’a, ΘD

Zależność temperatury Debye’a od stężenia Cr (trójkaty) oraz V (kółka) dla fazy 
sigma w układach Fe-Cr i Fe-V wyznaczona z zależności CS(T). Górna skala osi 
x wyskalowana jest w stałej sieciowej a.

J. Cieślak, M. Reissner, S. M. Dubiel, B, F. O. Costa, W. Steiner, Intermetallics, 18 (2010) 1695
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Temperatura Curie, Tc

Spektroskopia mössbauerowska daje możliowść wyznaczania temperatury 
porządkowania magnetycznego: temperatury Curie, TC. dla ferromagnetyków oraz 
temperatury Néela, TN, dla antyferromagnetyków. Mozliwość ta wynika z faktu, że 
w próbkach uporządkowanych magnetycznie, np. metalicznym Fe, w obszarze 
jąder istnieje tzw. nadsubtelne pole magnetyczne, B, które poprzez jądrowy efekt 
Zeemana powoduje rozszczepienie poziomów energetycznych jądra. W wyniku 
tego efektu widmo mössbauerowskie próbki magnetycznej ma kształt sekstetu 
(dla 57Fe) – Fig. 1a – a próbki niemagnetycznej pojedynczej linii – Fig. 1b. Zmianę
kształtu widma obserwowaną w wyniku przejścia ze stanu niemagnetycznego do 
magnetycznego można wykorzystać do określenia TC lub TN. W praktyce stosuje 
się dwa sposoby: (1) z zależności szerokości linii od temperatury (metoda ta jest 
dobra w przypadku słabych magnetyków), (2) z zależności B od temperatury. Oba 
te sposoby będą zilustrowane na przykładzie σ-FeCr i σ-FeV.

Fig. 1

(a) (b)
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Temperatura Curie, Tc
• Z szerokości linii, G (σ-FeCr)

Przykładowe widma zmierzone dla próbki σ-FeCr w temperaturze (a) 4.2 K; (b) 295 K. 
Zaznaczono szerokość połówkową, G (lewy wykres). Zależność G od temperatury, T, dla 
próbek σ-FeCr o różnym stężeniu chromu, x (prawy wykres) . Przecięcia linii ukośnych z 
linią poziomą (kropkowaną) wyznaczają wartości TC .

J. Cieslak et al., J. Magn. Magn. Mater., 272-276 (2004) 534
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Temperatura Curie, Tc
• Ze średniego pola nadsubtelnergo, <B> (σ-FeV)

J. Cieslak, B. F. O. Costa, S. M. Dubiel, M. Reissner, W. Steiner, JMMM, 321 (2009) 2160

323K

Przykładowe widma zmierzone dla próbki σ-FeV34.4 w podanych temperaturach (lewy wykres), 
oraz zależność średniego pola nadsubtelnego, <B>, od temperatury, T (prawy wykres). Strzałką
zaznaczono temperaturę Curie, TC.
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Temperatura Curie, Tc
• Zależność TC od stężenia Cr/V, x, dla σ-FeV i σ-FeCr

σσσσ-FeCr

J. Cieslak, B. F. O. Costa, S. M. Dubiel, M. Reissner, W. Steiner, JMMM, 460 (2009) 20
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Korelacje

Występowanie korelacji między wielkościami fizycznymi świadczy o
tym, że są one od siebie zależne, czyli zmiana jednej wielkości wpływa 
na wartość innej, z nią skorelowaną. Badanie korelacji daje możliwość 
wykrycia, które wielkości są ze sobą powiązane, co z kolei pozwala na 
głębsze zrozumienie fizyki zjawiska, którego dane wielkości dotyczą. 
Kolejne slajdy pokazują korelacje między wielkościami magnetycznymi 
takimi jak temperatura Curie, TC, moment magnetryczny, µ , czy 
nadsubtelne pole magnetyczne, B, dla fazy sigma w badanych 
układach. 
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Korelacja Tc - <µ>
• σ-FeCr

Powyższy wykres jest dowodem na to, że temperatura Curie jest liniowo 
skorelowana ze średnim  momentem magnetycznym na atom Fe.
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Korelacja Tc - <µ>
• σ-FeV

Korelacja liniowa między temperaturą Curie a momentem magnetycznym na atom 
Fe dla fazy sigma w Fe-V. Zakres korelacji jest w tym przypadku o rząd wielkości 
większy niż dla układu Fe-Cr.
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Korelacja <B> - <µ>

<B> = A <µ>

Także średnie nadsubtelne pole magnetyczne, <B>, jest skorelowane ze 
średnim momentem magnetycznym na atom Fe, <µ>, przy czym dla σ-FeV 
zależność ta jest liniowa. Znajomość tego typu korelacji pozwala na 
przeskalowanie wielkości spektralnej, <B>, na moment magnetyczny, <µ>.
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Pomiary NMR

x = 34.4 at% V

x = 39.9 at% V

x = 47.9 at% V

Widma rezonansowe zmierzone w T=4.2 K na próbkach fazy σ-FeV o podanym 
stężeniu wanadu, x. Ze względu na wartość częstości, ν, oraz ~50-krotnie 
większą abundancję izotopu 51V niż 57Fe, widma te pochodzą od jąder V.

S. M. Dubiel,  J. R. Tozoni, J. Cieslak et al., Phys. Rev. B. 81 (2010) 184407
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Pomiary NMR

Analizując zmierzone widma NMR, można było przypisać obserwowane piki 
odpowiednim podsieciom. Powyższy wykres ilustruje zależność częstości 
rezonansowych (lub odpowiadającym im momentom magnetycznym, µ) od 
stężenia Fe w próbkach σ-FeV. 
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Pomiary NMR

Powyższy wykres dowodzi, że średnia częstość rezonansowa widm NMR, <ν>, jest 
prawie liniowo skorelowana ze średnim momentem magnetycznym na atom Fe, <µ>.  
Oznacza to, że sygnał (moment magnetyczny) obserwowany na jądrach 51V został
wyindukowany przez momenty magnetyczne zlokalizowane na atomach Fe. 
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Obliczenia teoretyczne

J. Cieslak et al., J. Phys. CM, 20 (2008) 235234

• 26  konfiguracji atomowych brano pod uwagę dla σ-FeCr

Zależność gęstości ładunkowej w jądrach Fe, 
ρA(0) od liczby atomów Fe w pierwszej strefie 
koordynacyjnej, Fe-NN dla poszczególnych 
podsieci A, B, C, D, E (lewy wykres). 
Znajomość wartości ρA(0) umożliwiła analizę
widma mössbauerowskiego fazy σ-FeCr w 
stanie niemagnetycznym tzn. wyznaczenie 
wartości parametrów spektralnych 
(przesunięcia izomerycznego i rozszczepienia 
kwadrupolowego) dla poszczególnych podsieci 
(prawy wykres).
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J. Cieslak, J. Tobola, S. M. Dubiel,  Phys. Rev. B. 81 (2010) 174407

• Rozszczepienie kwadrupolowe dla σ-FeV i σ-FeCr

Obliczenia teoretyczne

Wartości rozszczepienia kwadupolowego, QS, dla poszczególnych 
podsieci A, B, C, D, E obliczone teoretycznie dla fazy sigma w układach 
FeV (puste symbole) i FeCr (pełne symbole) w funkcji stężenia V/Cr, x.


