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warstw Fe/Pd

Promotor: dr hab. Marta Wolny-Marszałek

Kraków, 2010
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za pomiary mössbauerowskie oraz mgr. inż. Krzysztofa Matlaka za
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MFM ang. Magnetic Force Microscope Mikroskopia sił magnetycznych
MOKE ang. Magnetooptic Kerr Effect Magnetooptyczny efekt Kerra
QS ang. quadrupole splitting Rozszczepienie kwadrupolowe
RBS ang. Rutherford Backscattering Wsteczne rozpraszanie jonów
RKKY Oddziaływanie

Rudermana-Kittela-Kasuya-Yosida
RFA ang. Retarding Field Analyzer Analizator opóźnionego pola
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Wstęp

Obecne technologie zapisu danych w pamięciach magnetycznych oparte są na możli-
wości namagnesowania małych obszarów (domen) polikrystalicznego stopu, gdzie magazy-
nowaniu jednego bitu danych odpowiada namagnesowanie w odpowiednim kierunku. Nie-
mniej jednak zwiększanie gęstości zapisu informacji na nośnikach magnetycznych poprzez
zmniejszanie wielkości ziaren materiału nośnika zbliża się do granicy superparamagnety-
zmu. Oznacza to, że z powodu drgań termicznych stabilność kierunku namagnesowania
w domenach o rozmiarach kilkudziesięciu nanometrów jest zaburzona, co powoduje ogra-
niczenie gęstości zapisu danych do niespełna Tb/cal2.

Obiecującym rozwiązaniem jest użycie uporządkowanych nośników, dla których jeden
bit informacji jest zapisywany w pojedynczej nanostrukturze z anizotropią magnetyczną
prostopadłą do powierzchni zapisu. Pionowa orientacja domen magnetycznych poprawia
ich stabilność oraz daje możliwość zmieszczenia większej ilości danych na calu kwadra-
towym powierzchni dysku. Rozwinięcie tego podejścia prezentują technologie oparte na
namagnesowaniu rozmieszczonych w regularny sposób, odseparowanych od siebie nano-
cząstek. Jednymi z najbardziej obiecujących materiałów do budowy magnetycznych nośni-
ków pamięci okazały się stopy FePd, FePt czy CoPt o strukturze L10, stanowiącej układ
naprzemiennych warstw atomowych obu składowych elementów.

Niniejsza praca opisuje modyfikacje strukturalne cienkich warstw Fe/Pd pod wpływem
takich czynników jak temperatura wygrzewania po depozycji, szybkość procesu wygrze-
wania, domieszkowanie innymi pierwiastkami oraz wpływ krzywizny podłoża. Celem tych
badań było uzyskanie nanokrystalicznego stopu FePd o strukturze L10 i zbadanie anizotro-
pii magnetycznej takiego układu. Badania dotyczyły przede wszystkim dwóch aspektów:
opracowania warunków przygotowania cienkich warstw stopów FePd o prostopadłej skła-
dowej namagnesowania, a następnie implementacji tej wiedzy do układów przygotowywa-
nych na matrycach samoorganizujących się cząstek SiO2 o średnicy 100 nanometrów.

Na część merytoryczną pracy składają się część teoretyczna i doświadczalna, które za-
warte są w dziesięciu rozdziałach. Rozdział pierwszy opisuje wybrane aspekty fizyki cien-
kich warstw i fizyki stopów. Rozdział drugi zawiera podstawy magnetyzmu ze szczególnym
uwzględnieniem ferromagnetyzmu, efektów rozmiarowych w cienkich warstwach i anizo-
tropii magnetycznej. Rozdział trzeci to przegląd literatury dotyczącej stopów o strukturze
L10.



W rozdziale czwartym zostały opisane metody doświadczalne używane w badaniach
zawartych w niniejszej pracy wraz z podstawami analizy danych otrzymanych tymi techni-
kami.

Rozdział piąty opisuje preparatykę próbek wraz z procesem wygrzewania. W rozdziale
szóstym opisana została procedura optymalizacji składu stopu FePd i warunków wygrze-
wania próbek. Rozdział siódmy opisuje badania strukturalne i magnetyczne stopu FePd-
Cu otrzymywanego na płaskich podłożach SiO2, zaś badania opisane w rozdziale ósmym
dotyczą próbek przygotowywanych na nanosferach SiO2. Rozdział dziewiąty opisuje wy-
niki uzyskane za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej dla stopów FePd i FePdCu na
płaskich podłożach oraz na matrycy nanocząstek. Rozdział dziesiąty to podsumowanie naj-
ważniejszych wyników uzyskanych w ramach niniejszej pracy doktorskiej.

Preparatyka próbek, jak i badania strukturalne (dyfrakcja i reflektometria rentgenow-
ska), były przeprowadzone w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Wygrzewa-
nie próbek, badania za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, magnetometru
SQUID oraz mikroskopu sił atomowych i sił magnetycznych były wykonane na Uniwersy-
tecie Technicznym w Chemnitz i Uniwersytecie w Konstancji podczas stażów naukowych
autora pracy. Pomiary RBS wykonano w Forschungszentrum Dresden-Rossendorf. Wyniki
uzyskane magnetometrią MOKE i spektroskopią mössbauerowską pochodzą z pomiarów
przeprowadzonych na Akademii Górniczo Hutnicznej w Krakowie.



Rozdział 1

Struktura układów cienkowarstwowych

Układem cienkowarstwowym (cienką warstwą) nazywamy taki układ, którego grubość
obszarów przypowierzchniowych o zaburzonych własnościach fizycznych jest odpowied-
nio duża w stosunku do grubości całkowitej [Bru63]. W tego typu strukturach obserwuje się
tzw. efekty rozmiarowe, czyli zmianę właściwości fizycznych lub chemicznych w porów-
naniu do litego materiału. Takie zjawiska w przypadku warstw magnetycznych są obserwo-
wane dla grubości porównywalnej z długością fali elektronów na poziomie Fermiego, czyli
dla grubości rzędu pojedynczych nanometrów. W nanoskali istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na własności fizyczne i chemiczne staje się powierzchnia, którą stanowić może ciągła
lub nieciągła warstwa atomowa. Wzrasta także rola granic międzywarstwowych. Jednakże
wiele elementów opisu struktury materiałów litych znanych z fizyki ciała stałego można
z powodzeniem stosować także dla układów niskowymiarowych.

1.1 Wybrane aspekty wzrostu cienkich warstw
Wzrost cienkich warstw magnetycznych w większości przypadków jest wynikiem osa-

dzania się materiału w fazie gazowej na powierzchni podłoża. Główną różnicą pomiędzy
technikami preparatyki jest sposób wytworzenia fazy gazowej. Najczęściej stosowanymi
metodami są naparowanie termiczne, rozpylanie jonowe (sputtering) oraz laserowe rozpyla-
nie impulsowe (ablacja laserowa). Preparatyka z użyciem wymienionych technik przebiega
w warunkach wysokiej bądź ultrawysokiej próżni, czyli zwykle przy ciśnieniach w zakresie
10−3 ÷ 10−9 Pa. Jest to istotne dla zminimalizowania adsorpcji zanieczyszczeń na podłożu
i w warstwach oraz dla uniknięcia zaburzenia strumienia osadzanej wiązki w trakcie zde-
rzeń z atomami gazów resztkowych. W niektórych przypadkach wzrost warstw odbywa się
w atmosferze gazu o kontrolowanym ciśnieniu.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w dziedzinie otrzymywania układów cienkowar-
stwowych są procesy zachodzące podczas osadzania się atomów na powierzchni podłoża.
Atomy fazy gazowej trafiając na podłoże tracą nadmiar swojej energii kinetycznej. Następ-
nie migrują po powierzchni tak długo, aż zostaną trwale związane przez element powierzch-
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Rysunek 1.1: Ilustracja procesów zachodzących na powierzchni: (a) depozycja, (b) dyfuzja, (c)
nukleacja, (d) łączenie, (e) rozłączanie, (f) dyfuzja po stopniach, (g) dyfuzja ze stopni, (h) nukleacja
na powierzchni wysp, (i) dyfuzja dimerów.

ni będący centrum nukleacji [Jar88]. Może zajść przy tym wiele procesów, z których część
zilustrowano na rysunku 1.1.

Podczas migracji atom może napotkać inny atom, z którym może utworzyć klaster.
Szybkość dyfuzji takiego klastra jest jednak mniejsza od szybkości pojedynczego atomu.
Zatem atom docierający do powierzchni może stać się zarodkiem nowej wyspy po spo-
tkaniu się z innym atomem (nukleacja), albo dołączyć do istniejącej już wyspy (wzrost).
Stworzony w ten sposób klaster może się także rozpadać.

Atomy osadzające się na powierzchni mają tendencję do przyłączania się do podłoża
w taki sposób, aby zapewnić minimum energetyczne. Jest ono spełnione zwykle poprzez
usytuowanie się atomów wzdłuż stopni znajdujących się na powierzchni, albo poprzez two-
rzenie dwu- lub trójwymiarowych wysp.

Po przyłączeniu się do krawędzi stopnia atom może pozostać przy niej lub migrować
po stopniach, albo pomiędzy stopniami. Atom znajdujący się w pobliżu krawędzi tarasu
napotyka barierę Ehrlicha-Schwoebela utrudniającą mu przeskok na niżej położony taras
[Ehr66], [Sch69]. Jeżeli atom nie posiada odpowiednio dużej energii pozostanie na swo-
im tarasie i będzie na nim dalej migrował. Gdy migrujący atom posiada odpowiednio du-
żą ruchliwość i energię, pokona barierę Ehrlicha-Schwoebela i przejdzie na niższy taras.
Reasumując, sprzyjającymi warunkami do wzrostu jednorodnej dwuwymiarowej warstwy
atomowej jest duża ruchliwość atomów i mała wartość bariery Ehrlicha-Schwoebela.

Najprostszym sposobem przewidywania sposobu wzrostu warstw jest model zapropo-
nowany przez Bauera [Bau58], opierający się na rozważaniu warunków zwilżania, przy
założeniu, że proces wzrostu przebiega w warunkach równowagi termodynamicznej. Sto-
suje się przy tym pojęcie napięcia powierzchniowego γ, które można określić jako siłę po-
trzebną do zwiększenia istniejącej już powierzchni. Osiągnięcie równowagi sił w miejscu
gdzie stykają się podłoże i trójwymiarowa wyspa adsorbatu zilustrowano na rysunku 1.2.
Tę równowagę można opisać zależnością:
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Rysunek 1.2: Relacje między napięciami powierzchniowymi adsorbatu, podłoża i interfejsu.

Rysunek 1.3: Rodzaje wzrostu warstw.

γP = γint + γA · cos(φ), (1.1)

gdzie γP,γint ,γA są napięciami powierzchniowymi odpowiednio podłoża, interfejsu i adsor-
batu, zaś φ kątem zwilżania. Jeśli mamy do czynienia ze zwilżaniem powierzchni przez
warstwę, czyli napięcie powierzchniowe podłoża jest większe od adsorbatu, to kąt zwil-
żania φ = 0. Te warunki są sprzyjające do wzrostu warstwowego znanego w literaturze
jako wzrost Franka-van der Merwe [Mer49]. Ten typ wzrostu zakłada, że kolejna warstwa
atomowa rośnie dopiero po zapełnieniu się poprzedniej.

Jeżeli warstwa nie zwilża podłoża, czyli napięcie powierzchniowe adsorbatu jest więk-
sze od napięcia powierzchniowego podłoża, a kąt φ > 0, mamy do czynienia ze wzrostem
wyspowym. Jest on określany także jako wzrost Volmera-Webera [Vol26].

Innym spotykanym przypadkiem jest wzrost warstwowo-wyspowy. Objawia się on tym,
że dla pierwszych kilku warstw atomowych występuje wzrost warstwowy, a następnie za-
czynają tworzyć się wyspy. Ten typ wzrostu określany jest mianem wzrostu Stranski’ego -
Krastanov’a [Str39]. Główną przyczyną występowania tego rodzaju wzrostu są pojawiają-
ce się naprężenia sieci. Opisane typy wzrostu zostały zilustrowane na rysunku 1.3. Z po-
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wyższych rozważań wynika, że wzrost warstwowy uzyskujemy dla adsorbatów o małym
napięciu powierzchniowym w stosunku do napięcia powierzchniowego podłoża.

Kierunek krystalograficzny wzrostu warstwy można przewidzieć rozważając pojęcie
energii powierzchniowej. Warstwy przypowierzchniowe znajdują się zwykle w stanie na-
prężenia, więc energię potencjalną kryształu o skończonych wymiarach można rozdzielić
na energię sieci krystalicznej i dodatkową energię warstw przypowierzchniowych [Der77].
Ten nadmiar energii przypadający na jednostkę powierzchni nosi nazwę energii powierzch-
niowej. Atomy tworzące warstwę mają więc tendencję do układania się w taki sposób, aby
zminimalizować energię powierzchniową, bądź zmniejszyć rozmiar powierzchni. Z uwagi
na to, dla zapewnienia stabilności warstwy, preferowanym kierunkiem wzrostu jest zwykle
płaszczyzna o największej gęstości upakowania atomów.

Procesy wzrostu nie przebiegają jednak w warunkach równowagi termodynamicznej,
tak więc do pełnego opisu powstawania warstw potrzebne jest uwzględnienie wielu dodat-
kowych czynników takich jak: dyfuzja powierzchniowa, energia kinetyczna wiązki atomów
i warunki preparatyki.

Często pożądanym typem wzrostu warstw jest wzrost epitaksjalny. Oznacza to, że upo-
rządkowanie atomów rosnącej warstwy jest zdeterminowane strukturą podłoża. Taki wzrost
jest możliwy, gdy różnica parametru niedopasowania sieciowego danego wzorem:

f =
(b−a)

a
·100% (1.2)

gdzie b i a są odległościami międzyatomowymi odpowiednio płaszczyzny warstwy i pod-
łoża, nie przekracza 28% [Mor86]. Dodatkowo muszą być spełnione takie warunki prepa-
ratyki jak odpowiednio wysoka próżnia oraz właściwa temperatura podłoża.

Stworzenie warunków do wzrostu epitaksjalnego zwykle niesie za sobą duże wyma-
gania technologiczne, jak również potrzebę użycia drogich monokrystalicznych podłoży.
Z tego powodu wiele badań ma na celu opracowanie technologii uzyskiwania warstw poli-
krystalicznych wykazujących zbliżone właściwości do warstw epitaksjalnych. W odróżnie-
niu od warstw monokrystalicznych, w których uporządkowanie panuje w całym obszarze
warstwy, w warstwach polikrystalicznych występuje ono tylko w pewnych obszarach. Ta-
kie obszary nazywa się ziarnami krystalograficznymi (krystalitami). Pojedyncze ziarno jest
najczęściej monokryształem, natomiast różne ziarna mogą mieć różnie zorientowaną sieć
krystalograficzną względem orientacji krystalograficznej próbki. Jeżeli rozkład orientacji
krystalograficznej ziaren polikryształu nie jest przypadkowy, to warstwę określamy jako
steksturowaną. Różnicę pomiędzy warstwą monokrystaliczną, steksturowaną warstwą po-
likrystaliczną, oraz warstwą polikrystaliczną z losowym rozkładem orientacji krystalitów
przedstawiono na rysunku 1.4.

Rzeczywiste układy cienkowarstwowe odbiegają od idealnej struktury warstwowej tak-
że pod względem morfologii. Jednorodna grubość całej warstwy, jak również jednorodność
chemiczna są przypadkiem modelowym. Miarą odstępstwa od idealnie płaskiej warstwy
jest szorstkość (chropowatość). Parametr ten może opisywać rozkład wysokości obiektów
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Rysunek 1.4: Różnica w orientacji krystalitów: a) w warstwie epitaksjalnej, b) w warstwie stekstu-
rowanej, c) w warstwie z losowym rozkładem orientacji. Kolory oznaczają różne kierunki krystalo-
graficzne.

na powierzchni (szorstkość poprzeczna) oraz odległość pomiędzy tymi obiektami (szorst-
kość podłużna). Najczęściej podaje się średnią szorstkość powierzchni, bądź średnie kwa-
dratowe odchylenie szorstkości.

1.2 Procesy porządkowania się stopów, nadstruktury
Atomy zajmują zwykle położenia w węzłach sieci w sposób przypadkowy, jednakże

w niektórych stopach, w pewnych temperaturach, rozkład atomów przestaje być statystycz-
ny i następuje uporządkowanie. Po raz pierwszy samorzutne porządkowanie się stopów zo-
stało przewidziane przez Tammana w 1919 r. Hipoteza ta była później udowodniona przez
Johansona i Lindego w 1925 r. Stwierdzono, że układ Cu-Au przy stosunku atomowym
Cu do Au 50/50 wykazywał większą odporność na rozpuszczanie atomów Cu przez kwas
azotowy aniżeli układ zawierający więcej niż 50% atomów Cu. Wywnioskowano stąd, że
przy stosunku atomowym 50/50 pojawia się dodatkowe uporządkowanie, które utrudnia
rozpuszczanie atomów Cu przez kwas. Wykazano, że w układach złoto-miedź o składzie
AuCu i AuCu3, atomy składników stopu zajmują ściśle określone węzły sieci. Takie upo-
rządkowanie nazywamy nadstrukturą.

W przypadku stopu AuCu o zawartości atomowej miedzi równej 50% powstaje struktu-
ra złożona z naprzemiennych płaszczyzn atomowych (001) obsadzonych przez jeden rodzaj
atomów. Dodatkowo pojawia się dystorsja w kierunku [001] i komórka elementarna staje
się układem tetragonalnym o stosunku c/a = 0.932. Taki układ AuCu jest pierwowzorem
rozpatrywanego w niniejszej pracy stopu FePd o strukturze L10 .
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Dla opisania stopnia uporządkowania stopu używa się parametru uporządkowania S,
zdefiniowanego jako prawdopodobieństwo tego, że określony atom zajmuje pozycję, którą
powinien zajmować w układzie uporządkowanym. Tak więc S=1 dla układu idealnie upo-
rządkowanego, zaś S=0 dla układu nie uporządkowanego.

Jeżeli porządkowanie przebiega w różnych częściach układu, to mogą pojawić się do-
meny, w których panuje doskonałe uporządkowanie atomów, zaś na ich granicach mogą
tworzyć się granice antyfazowe domen. Ponieważ sąsiadujące atomy w granicy domen nie
są w pełni uporządkowane, stanowią one źródła dodatkowej energii w układzie. W niektó-
rych przypadkach długotrwałe wygrzewanie może doprowadzić do zaniku granic antyfazo-
wych [Kel80].

Proces porządkowania jest przemianą fazową I rodzaju. Oznacza to, że roztwór upo-
rządkowany jest nowym związkiem [Cho66]. Prześledźmy zmiany, które następują pod
wpływem temperatury. Załóżmy, że początkowo mamy nieuporządkowany stop, w którym
wszystkie pozycje atomów są równoważne, bez względu na rodzaj pierwiastka, czyli atomy
są rozłożone statystycznie w położeniach sieciowych. W miarę zwiększania temperatury ru-
chy termiczne atomów wokół ich położeń równowagi będą się zwiększać. Dalszy wzrost
temperatury dostarczy atomom wystarczającą ilość energii na dyfuzję w miejsca najko-
rzystniejsze energetycznie. W charakterystycznym dla danego układu zakresie temperatur,
wartość parametru uporządkowania zwiększa się aż do osiągnięcia pewnej wartości rów-
nowagowej. Przy dalszym zwiększaniu temperatury dochodzi do przejścia układu ze stanu
uporządkowanego do nieuporządkowanego.



Rozdział 2

Elementy magnetyzmu cienkich warstw

Poza właściwościami strukturalnymi badanych układów niezwykle istotne z punktu wi-
dzenia niniejszej pracy są właściwości magnetyczne. Ze względu na kluczową rolę upo-
rządkowania ferromagnetycznego w materiałach opisanych w niniejszej pracy, w rozdziale
zostaną przedstawione podstawy ferromagnetyzmu.

2.1 Podstawy ferromagnetyzmu

2.1.1 Zarys modeli ferromagnetyzmu
Modelem opisującym ferromagnetyzm za pomocą zlokalizowanych momentów magne-

tycznych, na podstawie którego można wyjaśnić między innymi istnienie temperatury Cu-
rie, jest model Weissa. Opiera się on na założeniu, że w ferromagnetyku istnieje pole wy-
miany (pole Weissa), które próbuje ustawić momenty magnetyczne równolegle do siebie.
Wielkość tego pola może wynosić nawet 103 T. Weissowi nie udało się wyjaśnić pocho-
dzenia tego pola, założył on jednak model, w którym jest ono proporcjonalne do wektora
namagnesowania ~M [Mor70]. Temperatura Curie w tym wypadku jest temperaturą powyżej
której energia wzbudzeń termicznych jest wystarczająca do zniszczenia dalekozasięgowego
uporządkowania magnetycznego.

Wyjaśnienie istnienia pola Weissa było możliwe dopiero na gruncie fizyki kwantowej za
pomocą oddziaływania wymiany Heisenberga [Hei26]. Wykazano, że pole to jest wynikiem
kwantowych oddziaływań wymiennych w wyniku przekrywania funkcji falowych zlokali-
zowanych na sąsiednich atomach. Wprowadzona została stała wymiany J, która opisuje
odległość energetyczną pomiędzy poziomami o momentach magnetycznych równoległych
oraz antyrównoległych. Hamiltonian, który działa tylko na funkcje spinowe, daje takie sa-
mo rozszczepienie poziomów o równoległej oraz antyrównoległej orientacji atomowych
momentów magnetycznych [Iba96]. Ma on następującą postać:

Hspin =−2J−→σ1
−→σ2 (2.1)
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gdzie −→σ1, −→σ2 są spinowymi macierzami Pauliego. Dodatnia wartość stałej wymiany J ozna-
cza istnienie sprzężenia ferromagnetycznego pomiędzy momentami, zaś wartość ujemna
istnienie sprzężenia antyferromagnetycznego.

W ferromagnetyku, w stanie podstawowym, wszystkie momenty ustawione są rów-
nolegle. Oddziaływanie wymienne opisuje energię potrzebną do zmiany kierunku spinu.
W przypadku kiedy jeden spin zmieni kierunek np. z powodu drgań termicznych, siły wy-
miany będą dążyły do przywrócenia uprzedniego stanu [Mor70]. Zazwyczaj proces ten
jest uśredniony po całym ferromagnetyku. W rezultacie zmiana kierunku namagnesowania
przemieszcza się poprzez najbliższych sąsiadów w całym krysztale tworząc tzw. falę spi-
nową, której kwant nazywamy magnonem. Na podstawie rozważań wzbudzeń termicznych
magnonów można wyprowadzić tzw. prawo Blocha, z którego wynika, że namagnesowanie
zależy od temperatury w następujący sposób:

M(T )−M(0)∼−T 3/2 (2.2)

Falowy charakter takich wzbudzeń tłumaczy szereg zjawisk rezonansowych w ferromagne-
tykach. Model oparty na powyższych rozważaniach nazywa się modelem fal spinowych.

Opisane dotąd teorie ferromagnetyzmu bazują na założeniu, że elektrony są zlokalizo-
wane na atomach. Nie jest to jednak spełnione dla metali z uwagi na ruchliwość elektronów.
Tak więc modele te zawodzą przy opisie ferromagnetyzmu metali przejściowych. Z tego
powodu wprowadza się model pasmowy, w którym o magnetyzmie decyduje liczba elek-
tronów przewodnictwa ze spinami skierowanymi w górę i w dół. Nie tłumaczy on jednak
w pełni ferromagnetyzmu metali 3d (Fe, Co, Ni), którego źródłem są nieskompensowa-
ne spiny elektronów z powłoki 3d. W tym przypadku elektrony 3d mają dualny charak-
ter. Są częściowo zlokalizowane na danym atomie, tworząc jednocześnie wyraźne pasmo
w wyniku przekrywania orbitali na sąsiednich atomach. Lokalizacja prowadzi do powsta-
nia momentu magnetycznego, a wspomniane przekrywanie jest źródłem energii wymiany
porządkującej momenty. Ważną rolę spełniają w tych materiałach zlokalizowane elektro-
ny 3s, które mogą być źródłem dodatkowej energii wymiany pomiędzy momentami ma-
gnetycznymi. Należy wspomnieć, że metaliczny charakter tych materiałów prowadzi do
długozasięgowego oddziaływania wymiany zwanego RKKY.

Wiele zagadnień ferromagnetyzmu takich jak mechanizm tworzenia się domen magne-
tycznych, czy też wyznaczanie równowagowego położenia wektora namagnesowania ~M
można wyjaśnić w oparciu o zasadę minimalizacji całkowitej energii swobodnej.

2.1.2 Energia w ferromagnetykach
Całkowitą energię ET materiału ferromagnetycznego znajdującego się w polu magne-

tycznym można przedstawić jako sumę następujących przyczynków [Mor70]:

ET = EH +ED +EK +EE +Eσ +E0 (2.3)
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gdzie:

• EH - energia związana z magnesowaniem próbki w zewnętrznym polu

• ED - energia własna namagnesowania w polu magnetycznym ferromagnetyka

• EK - energia anizotropii krystalicznej

• EE - energia wymiany

• Eσ - energia magnetostrykcji

• E0 - inne przyczynki do energii

Energia w obecności zewnętrznego pola magnetycznego ~H ma postać:

EH =−
∫

~M·~HdV (2.4)

Gdy ~M i ~H są jednorodne, wówczas EH =−~M~H. Energia własna namagnesowania wyzna-
czona jest z zależności:

ED =−1
2

∫
~M· ~HSdV (2.5)

gdzie HS jest polem związanym z gęstością powierzchniową i objętościową ładunków ma-
gnetycznych. Zależność namagnesowania od kierunków krystalograficznych charakteryzu-
je energia anizotropii krystalicznej EK , która zostanie omówiona szczegółowo w dalszej
części pracy.
Energię wymiany EE , przy założeniu, że namagnesowanie jest ciągłą funkcją położenia,
możemy wyrazić następująco:

EE =
2JeS2

a

∫
[(∇α1)2 +(∇α2)2 +(∇α3)2dv (2.6)

gdzie α1,α2,α3 to cosinusy kierunkowe kątów między kierunkiem namagnesowania a osia-
mi prostokątnego układu współrzędnych. Magnetostrykcją określa się zmianę rozmiarów
próbki przy zmianie namagnesowania. Istnienie tego zjawiska świadczy o występowaniu
oddziaływania pomiędzy namagnesowaniem i naprężeniem w próbce [Mor70]. W przy-
padku izotropowego namagnesowania energia magnetostrykcji Eσ ma postać:

Eσ =−3
2

λsσcos2 θ (2.7)

gdzie λs jest miarą wartości magnetostrykcji nasycenia, σ określa przyłożone naprężenie,
zaś θ określa kąt pomiędzy kierunkiem spontanicznego namagnesowania i naprężeniem.
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2.1.3 Domeny magnetyczne
Momenty magnetyczne w materiale ferromagnetycznym mogą układać się w tym sa-

mym kierunku, albo grupować się w małe obszary zwane domenami ferromagnetycznymi.
W każdej z takich domen namagnesowanie osiąga stan nasycenia, jednakże kierunki ma-
gnetyzacji przy braku zewnętrznego pola magnetycznego mogą być różne. Po przyłożeniu
pola magnetycznego następuje zmiana konfiguracji domen, przez co zmienia się wypadko-
we namagnesowanie materiału. Hipoteza ta została zaproponowana po raz pierwszy przez
Weissa. Powstawanie domen jest konsekwencją minimalizowania energii magnetostatycz-
nej (energii własnej namagnesowania) i energii wymiany.

2.1.4 Histereza magnetyczna
Proces przemagnesowania charakteryzowany jest za pomocą histerezy magnetycznej

(rys. 2.1). Najważniejsze parametry, które można wyznaczyć z pętli histerezy to: wartość

Rysunek 2.1: Histereza magnetyczna.

maksymalna magnetyzacji nazywana namagnesowaniem nasycenia MS, pole koercji HC,
czyli wartość pola dla którego M = 0, pozostałość magnetyczna MR (nazywana także re-
manencją albo namagnesowaniem remanencji), czyli namagnesowanie przy zerowym polu
magnetycznym, a także pole nasycenia HS, przy którym namagnesowanie osiąga wartość
maksymalną.

Należy zwrócić uwagę, że mierzone wartości namagnesowania M są wartościami skła-
dowymi magnetyzacji w określonym kierunku. Namagnesowanie należy bowiem do wła-
sności kryształów, które są zależne od kierunku krystalograficznego, innymi słowy są ani-
zotropowe. Czynniki, które na to wpływają zostaną omówione w kolejnym podrozdziale.
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2.2 Anizotropia magnetyczna
Anizotropia magnetyczna objawia się tym, że materiał ferromagnetyczny posiada wy-

różnione osie krystalograficzne, wzdłuż których proces przemagnesowania odbywa się ła-
twiej niż w pozostałych kierunkach (namagnesowanie nasycenia MS uzyskiwane jest dla
mniejszej wartości przyłożonego pola magnetycznego). Kierunki te nazywane są kierunka-
mi łatwego namagnesowania. Kiedy pole magnetyczne przyłożone jest zgodnie z kierun-
kiem łatwego namagnesowania, stosunek MR/MS równy jest w przybliżeniu jeden i pętla
histerezy przyjmuje prostokątny kształt. Istnienie anizotropii magnetycznej zilustrowane
jest na rysunku 2.2, na którym zestawiono wycinki zależności składowych namagnesowa-
nia od przyłożonego pola magnetycznego dla kryształów Fe, Co i Ni. Widać, że łatwym
kierunkiem namagnesowania Fe jest kierunek [100], dla Co kierunek [0001], zaś dla Ni
[111].

Rysunek 2.2: Wycinek pętli histerezy zmierzonych w różnych kierunkach krystalograficznych dla
monokryształów Fe, Co i Ni [Kay28].

Energia anizotropii opisywana jest często poprzez szereg potęgowy funkcji trygono-
metrycznych kątów, jakie wektor namagnesowania tworzy z głównymi osiami kryształu
[Aku29]. Dla kryształu regularnego (np. Fe lub Ni) EK na jednostkę objętości ma postać
[Mor70]:

EK = K1(α2
1α2

2 +α2
2α2

3 +α2
3α2

1)+K2(α2
1α2

2α2
3) (2.8)

gdzie: K1 i K2 to stałe anizotropii, zaś α1,α2,α3 to kosinusy kierunkowe wektora namagne-
sowania względem odpowiednich kierunków krystalograficznych.
Dla kryształu o strukturze heksagonalnej (np. Co) z wyróżnionym jednym łatwym kierun-
kiem namagnesowania energia anizotropii wynosi:

EK = K
′
1 sin2 θ+K

′
2 sin4 θ (2.9)

gdzie θ określa kąt pomiędzy namagnesowaniem a osią c.
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2.2.1 Źródła anizotropii
Dwoma znaczącymi źródłami anizotropii magnetycznej są oddziaływanie spin-orbita

i magnetyczne oddziaływanie dipolowe. W skali atomowej momenty orbitalne związane są
z lokalną strukturą krystalograficzną. Sprzężenie spin-orbita wiąże ze sobą spiny i momenty
orbitalne. Energia układu osiąga wówczas minimum w przypadku zorientowania spinów
w określonych kierunkach krystalograficznych. Jest to jeden z mechanizmów tłumaczących
wpływ oddziaływania spin-orbita na energię anizotropii magnetokrystalicznej.

Pojawienie się naprężeń w ferromagnetyku modyfikuje anizotropię magnetokrystalicz-
ną i wpływa na kierunek namagnesowania. Ten przyczynek do energii anizotropii nazywany
jest anizotropią magnetoelastyczną.

Magnetyczne oddziaływanie dipolowe, z uwagi na długozasięgowy charakter, zależy od
zewnętrznych granic próbki i tym samym zależy od jej kształtu. Dlatego często wkład tego
oddziaływania do anizotropii nazywany jest anizotropią kształtu.

Dla próbek ferromagnetycznych o kształcie elipsoidy, pole rozmagnesowania próbki
~Hmag ma postać:

~Hmag =−N ~M (2.10)

gdzie N jest zależnym od kształtu próbki tensorem rozmagnesowania. Zakładamy, że skła-
dowe tensora są równe zeru z wyjątkiem kierunku prostopadłego do elipsoidy. Wobec tego
energia magnetostatyczna z równania (2.5) jest energią anizotropii przypadającą na obję-
tość i może być zapisana w postaci [Joh96]:

ED =
1
2

µ0M2
s cos2 θ (2.11)

przy założeniu, że wartość namagnesowania wynosząca Ms tworzy kąt θ z normalną do po-
wierzchni. Z równania wynika, że anizotropia kształtu wymusza kierunek namagnesowania
równoległy do powierzchni [Joh96].

2.2.2 Model Stonera-Wohlwartha
W przypadku kiedy mamy do czynienia z układami o anizotropii jednoosiowej, czyli

takimi, w których istnieje jeden łatwy kierunek namagnesowania, użytecznym jest mo-
del przemagnesowania Stonera-Wohlwartha [Sto48]. Istotą modelu jest założenie, że ma-
teriał ferromagnetyczny składa się z jednej domeny magnetycznej (tzw. cząstki Stonera-
Wohlwartha). Dodatkowo zakłada się, że przemagnesowanie odbywa się poprzez kohe-
rentną rotację namagnesowania całej warstwy. Innymi słowy, w każdej chwili wszystkie
momenty magnetyczne w cząstce są do siebie równoległe. Zwykle jedna domena zawiera
1012 - 1018 atomów, co w przypadku metali przejściowych (Fe, Ni i Co) odpowiada wymia-
rom rzędu 100 nanometrów [Tan08]. Oznacza to, że model Stonera-Wohlwartha sprawdza
się w przypadku cienkich warstw. Należy zauważyć, że model ten pomija wszelkie efekty
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związane ze strukturą wielodomenową i niejednorodnością uporządkowania magnetyczne-
go.

Warstwę magnetyczną przybliża się poprzez elipsoidę obrotową. Ziarno magnetyczne
o takim kształcie poddane jest działaniu zewnętrznego pola magnetycznego ~H co zilustro-
wano na rysunku 2.3. Wektor namagnesowania ~M zmienia się w przestrzeni dwuwymiaro-
wej, tak więc tworzy z osią łatwego namagnesowania kąt θ. Kąt φ jest zaś kątem pomiędzy
przyłożonym polem magnetycznym a kierunkiem łatwego namagnesowania.

Rysunek 2.3: Elipsoidalne ziarno magnetyczne z zaznaczoną osią łatwego namagnesowania i kąta-
mi θ i φ jakie tworzą odpowiednio namagnesowanie i przyłożone pole magnetyczne z osią łatwego
namagnesowania.

Magnetyzacja jest poddana działaniu dwóch sił. Źródłem pierwszej z nich jest anizo-
tropia magnetyczna charakteryzowana przez stałą K, zaś źródłem drugiej jest zewnętrzne
pole magnetyczne. Energia układu składa się więc z przyczynku od energii anizotropii EA i
energii Zeemana EZ:

E = EA +EZ = K sin2 θ− ~M~H cos(θ−φ). (2.12)

Dodatkowym przyczynkiem do energii jednorodnie namagnesowanego ferromagnetyka jest
energia magnetoelastyczna 2πNi jMiM j, gdzie współczynniki Ni j to współczynniki rozma-
gnesowania. Energia układu dana jest wówczas wyrażeniem:

E = K sin2 θ+2π(N⊥M2
x +N⊥M2

y +N‖M2
z ) = [K +2πM2

S(N⊥−N‖)]sin2 θ+const (2.13)

Oznaczenia ‖ i ⊥ odpowiadają współczynnikom N dla kierunków równoległych i prosto-
padłych do osi z. Po wprowadzeniu efektywnej stałej anizotropii:

Keff = [K +2πM2
S(N⊥−N‖)]sin2 θ (2.14)
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energia cząstki Stonera może być zapisana jako:

E = Keff sin2 θ−MSH cos(θ−φ) (2.15)

W warunkach równowagowych wektor namagnesowania jest ustawiony pod kątem θ∗, dla
którego energia przyjmuje wartość minimalną. Oznacza to, że:

(
∂E
∂θ

)

θ=θ∗
= 0,

(
∂2E
∂θ2

)

θ=θ∗
> 0 (2.16)

Wprowadzając oznaczenia:

h =
H
HA

, HA =
2Keff

MS
, m =

M
MS

(2.17)

gdzie wielkość HA nazywamy polem anizotropii, z warunków (2.16) otrzymujemy:

[sin(θ)cos(θ)+hsin(θ−φ)]θ=θ∗ = 0, [cos(2θ)+hcos(θ−φ)]]θ=θ∗ ≥ 0 (2.18)

Powyższe równania można rozwiązać analitycznie dla przypadków φ = 0, π/6, π/3 i π/2.
Pętle histerezy obliczone za pomocą modelu Stonera-Wohlfartha dla tych wartości kątów
przedstawiono na rysunku 2.4.

Rysunek 2.4: Pętle histerezy dla kątów φ=0, π/6, π/3 i π/2 wyznaczone za pomocą modelu Stonera-
Wohlfartha [Tan08].
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2.3 Efekty rozmiarowe w cienkich warstwach
Wymienione własności magnetyczne odnoszą się głównie do materiałów litych. W cien-

kich warstwach obserwuje się modyfikacje tych własności związane przede wszystkim
z efektami powierzchniowymi.

Podstawową konsekwencją redukcji wymiaru jest zmniejszenie liczby najbliższych ato-
mowych sąsiadów. Wpływa to na wzrost momentu magnetycznego. Zmodyfikowana jest
również struktura elektronowa. Dla porównania w przypadku litego Fe, moment magne-
tyczny atomu wynosi około 2.25 µB [Fre91] i zwiększa się do wartości 4 µB dla swobodne-
go atomu [Gra91]. Dla monowarstwy Fe moment magnetyczny atomu jest równy 3.10 µB
[Wu94].

Innym rezultatem zmniejszenia się liczby sąsiadów dla atomów powierzchni jest obni-
żenie temperatury Curie w porównaniu z wartością dla litych materiałów. Efekt ten można
wytłumaczyć za pomocą modelu Heisenberga, w którym temperatura Curie zależy zwykle
liniowo od siły oddziaływania wymiany i liczby sąsiadujących atomów [Iba96]. Najważ-
niejszym jednak efektem, z punktu widzenia niniejszej pracy jest modyfikacja anizotropii
magnetycznej.

2.3.1 Modyfikacja anizotropii magnetycznej
Złamanie symetrii translacyjnej na powierzchni jest powodem pojawienia się po-

wierzchniowego przyczynku do anizotropii magnetycznej. Hipoteza ta była przewidziana
przez Neel’a [Nee54] i potwierdzona eksperymentalnie w pracy [Gra86]. W przypadku
układów wielowarstwowych składających się z warstw magnetycznych i niemagnetycz-
nych dodatkowo pojawia się wkład od granic międzywarstwowych (interfejsu). W cienkich
warstwach magnetycznych energia anizotropii przypadająca na jednostkę objętości może
być opisana fenomenologicznie jako:

EA = Keff sin2 θ (2.19)

gdzie θ jest kątem pomiędzy namagnesowaniem a normalną do powierzchni. Stałą anizo-
tropii Keff można przedstawić jako sumę efektywnej stałej anizotropii objętościowej KV
i efektywnej stałej anizotropii interfejsu KS:

Keff = KV +
2KS

t
(2.20)

gdzie t jest grubością warstwy. Stała KV zawiera przyczynki od anizotropii kształtu, anizo-
tropii magnetokrystalicznej, jak również anizotropii magnetoelastycznej. Czynnik 2 w rów-
naniu bierze się z faktu, że warstwa otoczona jest dwoma identycznymi interfejsami.

Zależność (2.20) wykorzystywana jest do wyznaczania stałych KV i KS poprzez wy-
kres zależności Kefft od t [Joh96]. Na rysunku 2.5 zilustrowano zależność tego typu dla
wielowarstw Co/Pd, pochodzącą z pracy [Bro91].
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Rysunek 2.5: Zależność wartości współczynnika efektywnej anizotropii od grubości warstwy Co
[Bro91].

Dodatnia wartość Keff odpowiada łatwemu kierunkowi namagnesowania prostopadłe-
mu do powierzchni. Z nachylenia wykresu można wyznaczyć wartość stałej KV , zaś punkt
przecięcia z osią Y odpowiada podwojonej stałej KS. Jak widać z wykresu, poniżej pewnej
grubości warstwy magnetycznej (w tym przypadku około 13 Å) przyczynek od anizotropii
interfejsu KS dominuje nad przyczynkiem objętościowym KV , co w rezultacie prowadzi do
prostopadłej anizotropii [Tan08].

2.3.2 Superparamagnetyzm
Zjawisko superparamagnetyzmu jest bardzo istotne przy zmniejszaniu objętości ziaren

magnetycznych do rozmiarów rzędu kilku nanometrów. Związane jest ono z faktem, że
przy małych rozmiarach domeny magnetycznej, drgania termiczne nie są w stanie zerwać
sprzężenia pomiędzy sąsiednimi momentami magnetycznymi atomów, ale mogą zmienić
orientacje wektora namagnesowania takiej domeny. Wypadkowy moment magnetyczny pod
wpływem fluktuacji termicznych jest wówczas uśredniony do zera.

Dla cząstki z jednoosiową anizotropią magnetyczną powyższe zjawisko możemy opisać
posługując się wyrażeniem na energię anizotropii:

Ea(θ) = KV sin2 θ (2.21)

gdzie: θ jest kątem pomiędzy osią łatwego namagnesowania a wektorem namagnesowa-
nia ~M, K – stałą anizotropii magnetycznej, zaś V objętością cząstki. Energia Ea to wy-
sokość bariery energetycznej, która oddziela dwa minima energetyczne występujące dla
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kątów θ = 0 i θ = π. Innymi słowy jest to energia niezbędna dla zmiany kierunku namagne-
sowania o 180°.

Z tej zależności wynika, że korzystne z punktu widzenia zastosowań zmniejszanie roz-
miaru cząstek V prowadzi do zmniejszenia energii anizotropii. Kiedy staje się ona porów-
nywalna z energią termiczną kT , następuje zmiana kierunku namagnesowania. To narzuca
granicę na rozmiar cząstek. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której energia anizotropii jest
porównywalna z energią termiczną, należy poszukiwać materiałów o dużej wartości stałej
anizotropii magnetycznej K. To z kolei wymaga odpowiednio dużych pól magnetycznych
do procesu przemagnesowania i jest niekorzystne dla zastosowań.



Rozdział 3

Stopy L10 i metody modyfikacji ich
własności – przegląd literatury

3.1 Właściwości strukturalne stopów L10

Na rysunku 3.1 przedstawiony został równowagowy diagram fazowy układu Fe-Pd
[Mas90]. Widać, że dla zawartości atomowej palladu od 50% do 60% (zawartości masowej

Rysunek 3.1: Równowagowy diagram fazowy układu Fe-Pd [Mas90]

palladu od około 65% do 75%), w zakresie temperatur od 200 - 800 °C tworzy się struktura
γ1 (L10).



3.2 Metody otrzymywania stopów o strukturze L10 27

W idealnym przypadku struktura L10 składa się z naprzemiennych płaszczyzn atomo-
wych Fe i Pd. Komórka elementarna zbliżona jest do komórki ściennie-centrowanej (fcc),
z dystorsją w kierunku krystalograficznym [001]. Jest to struktura tetragonalna ściennie
centrowana (fct) dla której grupa przestrzenna to P4/mmm, zaś oznaczenie Pearsona to
tP4. Porównanie struktury fcc i L10 zilustrowano na rysunku 3.2.

Rysunek 3.2: Porównanie komórek elementarnych struktur a) fcc, b) L10 [Lau05].

Struktura krystalograficzna L10 występuje także w innych stopach magnetycznych ta-
kich jak FePt i CoPt. Podkreślić należy, że przypadkowe obsadzenie węzłów sieci krysta-
licznej przez atomy jest bardziej korzystne energetycznie aniżeli formowanie uporządko-
wanego stopu. Z tego względu struktura fcc jest łatwiejsza do uzyskania niż L10. Krystalo-
graficzny opis przejścia fazowego pomiędzy tymi strukturami zawiera praca [Lau05].

Model opisujący tę przemianę opiera się na pojęciu domen strukturalnych, które są
pojęciem analogicznym do domen magnetycznych. Definiują one fragment układu o okre-
ślonej orientacji krystalograficznej oraz obsadzeniu odpowiednich płaszczyzn krystalogra-
ficznych atomami danego pierwiastka. Wyróżnia się dwa rodzaje domen strukturalnych:
domeny translacyjne i domeny orientacyjne.

Podczas przejścia ze struktury fcc do L10, symetria translacyjna układu obniża się. Po-
wstają dwa rodzaje domen translacyjnych. Różnią się one obsadzeniem węzłów sieci przez
atomy danego pierwiastka tak jak zilustrowano na rysunku 3.3.

Poza domenami translacyjnymi, w stopach L10 pojawiają się także domeny orientacyjne
związane z obniżeniem symetrii punktowej. Kryształ o strukturze fcc posiada trzy osie
czterokrotne, po przejściu do struktury L10 pozostaje tylko jedna oś czterokrotna. Może
być ona ułożona zgodnie z dowolną osią <001> kryształu, tworząc trzy rodzaje domen
orientacyjnych, co zilustrowano na rysunku 3.4.

3.2 Metody otrzymywania stopów o strukturze L10

Metody uzyskiwania uporządkowanych stopów L10 można podzielić zasadniczo na
dwie główne grupy. Pierwsza z nich to uzyskiwanie struktury tetragonalnej poprzez depozy-
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Rysunek 3.3: Dwa rodzaje domen translacyjnych w strukturze L10 [Lau05].

Rysunek 3.4: Rodzaje domen orientacyjnych w strukturze L10 [Lau05].

cję stopu FePd na podłoże utrzymywane w wysokiej temperaturze. To podejście jest słusz-
ne w przypadku otrzymywania warstw epitaksjalnych stopu FePd na monokrystalicznym
podłożu. Drugą metodą jest przygotowanie układu wielowarstwowego Fe/Pd w pokojowej
temperaturze i uformowanie uporządkowanego stopu poprzez późniejsze wygrzewanie. Ta
strategia sprawdza się dla próbek przygotowywanych na amorficznych podłożach. Należy
podkreślić, że większość prac w tej dziedzinie koncentruje się na układach FePt, natomiast
stosunkowo mało badań dotyczy układu FePd. W związku z tym przytoczony przegląd lite-
ratury będzie dotyczył ogólnie stopów o strukturze L10. Jako pierwsze zostanie poruszone
zagadnienie preparatyki.

3.2.1 Wzrost epitaksjalny stopów o strukturze L10

Epitaksjalny wzrost warstw Fe/Pd można uzyskać na rozmaitych podłożach takich jak:
α−Al2O3 [Mul00], GaAs [Dem97], ZnSe i CdZnMgTe [Bou01] oraz najczęściej stoso-
wanym MgO. Wartości stałej sieci a dla Fe, Pd i MgO to odpowiednio 2.870 Å, 3.890 Å
i 4.212 Å. Warstwy Fe rosną epitaksjalnie na powierzchni MgO tworząc strukturę kubiczną
przestrzennie centrowaną (bcc) poprzez skręcenie komórki elementarnej Fe o 45° w sto-
sunku do kierunku [100] podłoża MgO, co zapewnia dobre dopasowanie parametrów sie-
ciowych Fe i MgO. Kierunek [100] przestrzennie centrowanej komórki Fe jest równoległy
do kierunku [110] ściennie centrowanej struktury MgO. Warstwa Pd, posiadająca strukturę
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ściennie centrowaną (fcc), rośnie zaś epitaksjalnie na Fe w ten sposób, że kierunek [110]
Pd jest ustawiony równolegle do kierunku [100] Fe oraz do kierunku [110] MgO [Dur95].

Stop FePd charakteryzuje się parametrami sieci a = 3.852 Å i c = 3.723 Å. Dielektrycz-
ny charakter MgO powoduje zazwyczaj trójwymiarowy wzrost stopu FePd na tym podłożu
[Cla06]. Najczęściej warstwy epitaksjalne FePd uzyskuje się metodami epitaksji z wiązki
molekularnej (MBE), rozpylania jonowego (sputteringu) oraz nieco rzadziej metodą ablacji
laserowej [Bus07].

Wzrost warstw FePd o grubości 30 nm na podłożu MgO metodą MBE został opisany
w pracy [Kam99]. Autorzy zbadali zależność parametru uporządkowania stopu od tempera-
tury podłoża podczas depozycji. Najlepszy wynik uzyskano dla temperatury równej 350°C.
Parametr uporządkowania dla próbek uzyskanych w takich warunkach wyznaczono jako
S = 0.9. Podobne wartości parametru uporządkowania odnotowano w innych pracach, np.
S = 0.8 [Geh97], S = 0.83 [Iss05], S = 0.87 [Mer08].

Właściwości strukturalne epitaksjalnego stopu FePd otrzymanego metodą rozpylania
jonowego na podłożu MgO w zależności od temperatury podłoża podczas depozycji przed-
stawiono w pracy [Cla06]. Z przeprowadzonych badań wynika, że warstwy rosnące w tem-
peraturze pokojowej charakteryzują się szorstkością powierzchni rzędu 0.5 nm. Próbki
otrzymane w wyższych temperaturach charakteryzują się dużo większą szorstkością i ziar-
nistą morfologią. Dla stopu otrzymanego w temperaturze 450°C średnica ziaren wynosiła
średnio 200 nm, zaś w temperaturze 700°C była równa 360 nm. Wykazano, że uzyskanie
struktury L10, a także prostopadłej anizotropii magnetycznej w próbkach, obserwowane jest
w wąskim zakresie temperatur w okolicach 450°C. Nie stwierdzono natomiast zależności
parametru uporządkowania od grubości warstw stopu dla grubości FePd wynoszących 3, 7
i 22 nm i temperatury depozycji 450°C.

Dla zredukowania niedopasowań sieciowych, a także różnicy energii powierzchnio-
wych podłoża i warstwy, stosuje się często warstwy buforowe oraz zarodkowe. Najczęściej
stosowanym rozwiązaniem jest warstwa buforowa Pd lub Pt oraz warstwa zarodkowa Cr
[Geh97], [Ben99], [Hal02], [Mer08], [Car98].

Wpływ grubości warstwy buforowej Pt na stop FePd uzyskany za pomocą rozpylania
jonowego został opisany w pracy [Car98]. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami
uzyskanymi dla stopu FePt. Zaobserwowano różnicę zależności parametru uporządkowa-
nia od temperatury wygrzewania dla stopów FePd i FePt. W przypadku FePd parametr
uporządkowania w temperaturach poniżej 400°C utrzymuje się na niskim poziomie, a dla
400°C osiąga wartość 0.7 i rośnie liniowo do wartości 0.9 wraz z temperaturą w zakresie
do 600°C. W przypadku FePt parametr uporządkowania rośnie w przybliżeniu liniowo od
temperatury pokojowej.

Porównanie własności strukturalnych nanocząstek FePd, FePt i CoPt otrzymanych na
podłożach MgO(001) i NaCl(001) zawarte jest w pracy [Hir05]. Autorzy przeprowadzili
badania za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Stopy przygotowane by-
ły poprzez naparowanie z wiązki molekularnej na podłoże utrzymywane w temperaturze
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400°C. Następnie próbki były dodatkowo wygrzewane. W przypadku wygrzewania trwa-
jącego godzinę, najniższą temperaturę porządkowania wyznaczono dla nanocząstek FePd
(500 °C). W przypadku FePt było to 600°C, a dla zaobserwowania wyraźnego zwiększenia
pola koercji dla CoPt potrzebna była temperatura wygrzewania wynosząca 750°C.

Warstwy FePd otrzymywane metodą ablacji laserowej przygotowywane są zwykle do
badań efektu pamięci kształtu [Sor06], [Bus07], który jest obserwowany dla innego skła-
du stopu FePd niż w przypadku struktury L10. Sporadycznie podejmowane są jednak próby
uzyskania struktury tetragonalnej jak w przypadku badań opisanych w pracy [Kul07], gdzie
przedstawiono wyniki badań mikrostruktury warstw otrzymanych na podłożach Si3N4,
SiO2 i NaCl.

Wyniki uzyskane dla epitaksjalnych warstw stopów o strukturze L10 mogą służyć jako
pomiary referencyjne (np. wyznaczanie pól nadsubtelnych dla analizy widm mössbauerow-
skich). Jednakże stopy L10 przygotowane na podłożach monokrystalicznych jako materiał
do zapisu magnetycznego są mało atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia. W dalszej
części pracy opisano więc możliwości uzyskania uporządkowanych stopów L10 na podło-
żach amorficznych (np. szkło).

3.2.2 Stopy o strukturze L10 na podłożach amorficznych
Dla uzyskania prostopadłej anizotropii magnetycznej porównywalnej z obserwowaną

dla warstw epitaksjalnych, warstwy polikrystaliczne muszą cechować się teksturą (001).
Jednakże krystality warstwy nanoszonej na podłożu amorficznym ustawiają się na ogół
w sposób nieuporządkowany lub rosną w kierunku [111]. Jest to bowiem kierunek najwięk-
szego upakowania charakteryzujący się najmniejszą energią powierzchniową. Dla osiągnię-
cia tekstury (001) potrzebne jest zainicjowanie dyfuzji objętościowej. Proces ten jest domi-
nujący podczas wygrzewania po depozycji, w odróżnieniu od depozycji w podwyższonej
temperaturze, gdzie zachodzi zwykle dyfuzja powierzchniowa. Dlatego w przeciwieństwie
do warstw epitaksjalnych, polikrystaliczne stopy o strukturze L10 otrzymuje się zazwy-
czaj poprzez wygrzewanie struktury wielowarstwowej osadzonej na podłożu utrzymywa-
nym w temperaturze pokojowej.

Można oczekiwać, że na przejście od struktury stopu nieuporządkowanego do uporząd-
kowanego duży wpływ ma mikrostruktura nieuporządkowanego stopu. Czynniki takie jak
wielkość i morfologia ziaren, jak również defekty struktury naniesionych warstw odgrywają
znaczącą rolę w kinetyce procesu porządkowania [Xu03]. Powoduje to różnicę pomiędzy
formowaniem się epitaksjalnej struktury stopu, a porządkowaniem się struktury poprzez
wygrzewanie po depozycji.

Dla uzyskania uporządkowanego chemicznie stopu L10 wystarcza zwykle wygrzewa-
nie w odpowiednio dobranej temperaturze. Nie jest to jednoznaczne z uzyskaniem tekstury
(001). Jednym ze sposobów pozwalających na uzyskanie pożądanej tekstury w stopie na
amorficznym podłożu jest stosowanie odpowiednich warstw buforowych i zarodkowych.
Formowanie się stopu przebiega podobnie jak w przypadku opisanych wcześniej stopów



3.2 Metody otrzymywania stopów o strukturze L10 31

na monokrystalicznych podłożach. Przykłady takiego rozwiązania to warstwy buforowe
Pt z zarodkową warstwą Cr [Sun06], czy też warstwą buforową MgO [Che06]. Metoda
ta często uniemożliwia nanostrukturyzację z powodu konieczności stosowania relatywnie
grubych warstw buforowych. Najlepszym rozwiązaniem jest więc uzyskanie uporządko-
wanego stopu FePd o strukturze L10 posiadającego teksturę (001) bezpośrednio na podłożu
amorficznym poprzez wygrzewanie po depozycji.

Metodą przynoszącą najlepsze efekty w przypadku stopów FePt i CoPt jest przygo-
towanie struktury wielowarstwowej w pokojowej temperaturze i późniejsze wygrzewanie
metodą RTA (Rapid Thermal Annealing). To podejście zostało zapoczątkowane między in-
nymi w badaniach opisanych w pracach [Zen02], [Yan03] i prowadzi do otrzymania stopów
charakteryzujących się parametrem uporządkowania porównywalnym z parametrem upo-
rządkowania dla warstw epitaksjalnych. Z przeprowadzonych badań dla stopu FePt [Yan03]
wynika, że najlepsze właściwości strukturalne uzyskuje się dla całkowitej grubości stopu
równej 10 nm przy grubości pojedynczej dwuwarstwy Fe/Pt poniżej 2 nm. Należy podkre-
ślić, że podobne badania nie zostały przeprowadzone dla układu FePd.

3.2.3 Mechanizm wzrostu stopów L10 na podłożu amorficznym
Pomimo wielu badań prowadzonych w tej dziedzinie mechanizm tworzenia się tek-

stury (001) w nieepitaksjalnych stopach L10 nie jest jeszcze do końca zrozumiany. Próbę
interpretacji podjęto w pracy [Zen02]. Autorzy podzielili proces na 3 etapy. Na początku
zachodzi nukleacja nanokrystalitów, następnie przejście nieporządek-porządek i na końcu
koalescencja. Każdy z tych etapów jest zależny od czasu i prowadzi do uzyskania różnej
orientacji krystalitów. Poprzez kontrolę wspomnianych procesów można uzyskać pożądaną
strukturę stopu. Na przykładzie badań wygrzewania stopu CoPt w zależności od czasu au-
torzy określili, że w pierwszym z wymienionych etapów, trwającym kilka sekund, zachodzi
wstępna nukleacja nieuporządkowanych krystalitów o orientacji (100). Jako siłę sprawczą
tego procesu określono oddziaływania pomiędzy podłożem i warstwą (np. naprężenia).

W drugim etapie, trwającym kilka minut, dyfuzja przebiega w obszarach granicznych
pomiędzy komórkami elementarnymi. Atomy Co i Pt zmieniają swoje położenia bez zmia-
ny struktury krystalicznej sieci. Prowadzi to do pojawienia się dwóch orientacji krystalo-
graficznych ziaren w kierunku [001] i [100]. Podczas tego procesu zaobserwowano wzrost
ziaren oraz ich koalescencję.

Ostatni etap to dalszy wzrost ziaren i koalescencja, co dla zminimalizowania energii
powierzchniowej prowadzi do zwiększania się stopnia steksturowania (111). Istnieje więc
związek pomiędzy rozmiarem ziaren, a kierunkiem preferowanego ich wzrostu. Zatem dla
zachowania tekstury (001) należy dążyć do przeciwdziałania wzrostowi ziaren, co można
osiągnąć przez zmniejszanie grubości warstwy. Zaobserwowano jednak, że zmniejszanie
grubości warstwy prowadzi do utraty jej ciągłości.

W przypadku materiałów litych istotnym czynnikiem branym pod uwagę podczas wy-
grzewania są naprężenia. Można założyć, że również w przypadku cienkich warstw na-
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prężenia pomiędzy podłożem a porządkującą się warstwą stopu są istotne [Xu03]. Próbę
interpretacji mechanizmu wzrostu stopu FePt z teksturą (001) na podłożu amorficznym ze
szczególnym uwzględnieniem naprężeń podjęto w pracy [Kim06]. Zaproponowano, że na-
prężenie, które powstaje podczas porządkowania się stopu w strukturę L10 może wpłynąć
na to, że najbardziej stabilną energetycznie orientacją kryształu będzie (001). Pojawienie
się anizotropowego naprężenia podczas transformacji stopu jest według autorów kluczo-
wym czynnikiem powodującym pojawienie się tekstury (001) i prowadzi do wzmocnienia
uporządkowania oraz rekrystalizacji potrzebnej do zminimalizowania naprężeń.

3.3 Własności magnetyczne stopów L10

Istnienie silnej prostopadłej magnetycznej anizotropii w stopach o strukturze L10 zosta-
ło przewidziane przez Daalderopa [Daa91]. Jej źródło jest utożsamiane w głównej mierze
z silnym sprzężeniem spin-orbita dla pierwiastków zawierających elektrony d (np. Pt, Pd)

W tabeli 3.1 zestawiono wartości namagnesowania nasycenia, temperatury Curie oraz
stałe anizotropii KU wybranych stopów o strukturze L10 [Sel06]. Należy podkreślić, że

Materiał µ0MS[T] TC[K] KU [MJ/m3]
FePd 1.37 760 1.8
FePt 1.43 750 6.6
CoPt 1.00 840 4.9

Tabela 3.1: Wielkości charakteryzujące wybrane stopy o strukturze L10 [Sel06].

własności magnetyczne stopów cienkowarstwowych i nanostruktur zwykle różnią się od
własności materiałów litych, czego przykładem jest obniżenie wartości namagnesowania
nasycenia dla cienkich warstw [Hir05], [Mak08]. Tego typu zmiany tłumaczy się modyfi-
kacją morfologii warstwy i formowaniem się granic międzyfazowych pomiędzy sąsiadują-
cymi ziarnami [Lio99], [Ron06].

Strukturę domenową stopu FePd można wyjaśnić na podstawie rozważań bilansu ener-
getycznego [Geh97a]. System minimalizuje energię magnetostatyczną poprzez tworzenie
przeciwnie skierowanych domen oddzielonych cienką, w porównaniu do ich wielkości,
ścianą domenową. W przypadku prostopadłego do powierzchni kierunku namagnesowania,
energia magnetostatyczna faworyzuje raczej małe domeny. Z drugiej strony dla zminima-
lizowania energii potrzebnej do tworzenia ścian domenowych układ dąży do zwiększania
rozmiarów domen. Oddziaływanie z przyłożonym polem powoduje zwiększanie się domen
skierowanych zgodnie ze zwrotem pola kosztem domen zwróconych przeciwnie do niego.

Na rysunku 3.5 zilustrowano jak zmienia się pole nasycenia i pole koercji w zależno-
ści od temperatury preparatyki dla epitaksjalnego stopu FePd. Uzyskane wyniki wskazują
na to, że dla temperatury pomiędzy 400 a 500 °C, pole nasycenia HS osiąga minimalne
wartości, zaś pole koercji HC osiąga w tym zakresie wartości maksymalne. Jednocześnie
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Rysunek 3.5: Zależność pola nasycenia HS i pola koercji HC od temperatury preparatyki dla epi-
taksjalnego stopu FePd [Cla06].

parametr uporządkowania S osiąga maksymalną wartość dla temperatury 450 °C. Te obser-
wacje świadczą o korelacji pomiędzy uporządkowaniem stopu, a własnościami magnetycz-
nymi układu FePd.

Na rysunku 3.6 przedstawiono zależność stałej anizotropii KU oraz namagnesowania
nasycenia MS i pola anizotropii HA od składu stopu FePd wyznaczone w pracy [Shi04].
Uzyskane wyniki świadczą o tym, że KU , MS i HA systematycznie maleją w miarę wzrostu
zawartości atomowej Pd w zakresie od 50 do 58 %.

Rysunek 3.6: Zależność a) stałej anizotropii KU , b) namagnesowania nasycenia MS i pola anizotro-
pii HA od składu stopu FePd [Shi04].
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3.4 Metody modyfikacji strukturalnych
Właściwości układów cienkowarstwowych można modyfikować na wiele różnych spo-

sobów. Najczęściej stosowane to opisane wcześniej wygrzewanie, domieszkowanie, stoso-
wanie warstw buforowych lub dobór podłoża.

Przez domieszkowanie rozumiemy wprowadzenie małej ilości dodatkowego pierwiast-
ka do układu, celem modyfikacji właściwości tegoż układu. Metoda ta jest rozwinięta
zwłaszcza w technologiach półprzewodnikowych. W przypadku cienkich warstw magne-
tycznych domieszki wprowadza się najczęściej dla modyfikacji granic międzywarstwo-
wych. Użycie surfaktantów, czyli pierwiastków o niskiej energii powierzchniowej, przynosi
duże efekty jeśli chodzi o wygładzanie interfejsów. Taką strategię zastosowano np. w przy-
padku wzrostu układów wielowarstwowych Co/Cu modyfikowanych Bi lub Pb [Pol07],
[Mar07].

Autorzy pracy [Kit01] zastosowali domieszkowanie stopu CoPt przez Sn, Pb, Sb, Bi
i Ag celem obniżenia temperatury jego porządkowania się do struktury L10. Z opisanych
badań wynika, że pierwiastki te obniżają temperaturę uporządkowania w porównaniu do
czystego stopu, jednakże kosztem pojawienia się defektów. Z tego powodu lepszą strategią
wydaje się dodawanie pierwiastków tworzących potrójny stop z FePd.

W pracy [Kov07] opisano badania wpływu pierwiastka ferromagnetycznego (Co) na
właściwości nanocząstek FePd. Nanocząstki FePdCo otrzymano poprzez parowanie z wiąz-
ki molekularnej na podłożu monokrystalicznym NaCl(001). Zmiany strukturalne w zależ-
ności od zawartości Co w próbkach, badane były za pomocą transmisyjnego mikroskopu
elektronowego. Poprzez dodanie Co do stopu FePd autorom pracy udało się obniżyć tem-
peraturę porządkowania stopu o 50°C, kosztem zmniejszenia się pola koercji nanocząstek.
Zastosowanie domieszki magnetycznej nie ograniczyło jednak sprzężenia magnetycznego
pomiędzy sąsiadującymi ziarnami.

Z literatury wynika, że najlepsze efekty jeśli chodzi o zwiększenie stopnia steksturo-
wania (001), poprawy własności magnetycznych oraz obniżania temperatury przejścia fcc -
L10 w przypadku stopów FePt i FePd przynosi stosowanie jako domieszki miedzi [Pla02],
[Geo08], [Yan06], [Kan09], [Nag06].

W pierwszej z wymienionych prac przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu
domieszek Cu, Ag i Au na formowanie się stopu i wielkość ziaren FePt. Stwierdzono, że
rozmiar ziaren w stopach FePt domieszkowanych Ag i Au jest dużo mniejszy w porównaniu
do stopu FePt domieszkowanego Cu. Wytłumaczono to faktem, że Au i Ag segregują w sto-
pie FePt, natomiast Cu tworzy potrójny stop z FePt, co uznano za przyczynę przyspieszenia
kinetyki formowania się uporządkowanej struktury L10. Potwierdzeniem wspomnianych
różnic pomiędzy wymienionymi domieszkami są wyniki z pracy [Geo08], w której porów-
nano wpływ Cu, Au i CuAu na nanostrukturę i właściwości magnetyczne stopu FePt.

Z badań cienkowarstwowego stopu (Fe49Pt51)1−xCux wynika, że optymalna zawartość
Cu w stopie dla zapewnienia silnej tekstury (001) przy jednoczesnym zaniku tekstury (111)
waha się w granicach od 8% do 13% [Yan06]. Efekt obniżania temperatury porządkowania
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stopu FePt poprzez domieszkę Cu i formowanie się potrójnego stopu z tych pierwiastków
zaobserwowano również w nanocząstkach (FePt)1−xCux [Hua05].

Dla nanostrukturyzacji układów cienkowarstwowych często stosuje się podłoża, które
wpływają na właściwości strukturalne cienkich warstw ze względu na utratę planarnego
charakteru powierzchni. Jednym z przykładów są podłoża składające się z matrycy nanos-
fer [Alb05]. Po naniesieniu cienkiej warstwy, krzywizna powierzchni nanosfer wprowadza
dodatkowy gradient grubości nanoszonej warstwy. W rezultacie prowadzi to do uzyskania
materiału magnetycznego złożonego z odseparowanych magnetycznie jednodomenowych
nanostruktur, które wykazują jednakową anizotropię magnetyczną. Dodatkowo zmiana kie-
runku depozycji warstwy w stosunku do płaszczyzny podłoża, na którym umieszczono na-
nosfery pozwala uzyskać materiał charakteryzujący się skośną anizotropią magnetyczną.
Opisaną koncepcję zilustrowano na rysunku 3.7.

Rysunek 3.7: Rysunek poglądowy idei nanostrukturyzacji materiału magnetycznego poprzez za-
stosowanie matrycy samoorganizujących się nanosfer.

Obok zastosowanych w niniejszej pracy na uwagę zasługuję także metoda modyfikacji
struktury poprzez naświetlanie warstwy stopu wiązką jonów. Takie podejście zostało za-
stosowane w badaniach opisanych między innymi w pracach [Ber03] i [Mer08]. Wyniki
wskazują na to, że możliwe jest obniżenie temperatury porządkowania się stopów FePt i
FePd o około 100°C po naświetleniu jonami He o energii 130 keV. Rezultaty badań zostały
także potwierdzone poprzez symulacje metodą Monte Carlo [Ber03].



Rozdział 4

Metodyka badań

4.1 Wytwarzanie próbek i metody badań in-situ

4.1.1 Aparatura ultrawysokiej próżni
Wszystkie próbki zostały wytworzone w Laboratorium Fizyki Powierzchni i Cienkich

Warstw Zakładu Fizyki i Inżynierii Materiałowej IFJ PAN. Wykorzystano do tego celu apa-
raturę ultrawysokiej próżni, której zdjęcie znajduje się na rysunku 4.1. Schemat głównej
komory preparacyjnej zilustrowano na rysunku 4.2. Składa się ona z układu do naparo-

Rysunek 4.1: Zdjęcie układu ultrawysokiej próżni do depozycji cienkich warstw.
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Rysunek 4.2: Schemat umiejscowienia elementów zainstalowanych we wnętrzu komory UHV uży-
tej do preparatyki (widok z boku). 1 – uchwyt z próbką, 2 – manipulator, 3 – układ do naparowywa-
nia termicznego, 4 – działo elektronowe, 5 – analizator opóźnionego pola.

wywania termicznego, spektrometru elektronów Augera i dyfrakcji niskoenergetycznych
elektronów (LEED) oraz manipulatora liniowo-obrotowego umożliwiającego dokonywa-
nie operacji wewnątrz komory. Dodatkowym wyposażeniem jest spektrometr kwadrupo-
lowy do analizy gazów resztkowych, a także działo jonowe. Wymiana próbek i podłoży
następuje poprzez śluzę umieszczoną powyżej komory preparacyjnej. Uchwyt z próbką ob-
racany jest za pomocą silnika krokowego umieszczonego w komorze. Pompowanie odbywa
się poprzez zestaw pomp rotacyjnej, turbomolekularnej, jonowej oraz pompy sublimacyjnej
z sublimatorem tytanowym. Ciśnienie podstawowe w komorze jest rzędu 10−9 Pa (10−11

mbar) i mierzone jest za pomocą próżniomierzy z głowicą jonizacyjną.

4.1.2 Preparatyka próbek
Warstwy metaliczne nanoszone były metodą naparowania termicznego z wiązki mole-

kularnej, która w przypadku podłoży monokrystalicznych umożliwia otrzymywanie warstw
epitaksjalnych.

Najważniejszą część układu stanowią cztery ceramiczne tygielki wykonane z Al2O3
lub azotku boru, w których umieszczone są metale do naparowywania. Każdy z tygielków
jest owinięty spiralą tantalową lub wolframową, umożliwiającą rezystywne grzanie ma-
teriału. Wiązka atomów rozgrzanego metalu trafia na podłoże, gdzie następuje osadzanie
się warstwy. Dla izolacji termicznej tygielki osłonięte są ekranem termicznym wykona-
nym z blachy molibdenowej. Między źródłami par, a próbką znajduje się przesłona stalowa
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w kształcie krzyża maltańskiego, pozwalająca na zasłonięcie trzech działających źródeł
i nanoszenie warstwy jedynie przy użyciu jednego źródła par.

Grubość otrzymywanych warstw monitorowana była za pomocą wagi kwarcowej, na
podstawie pomiaru zmiany częstotliwości drgań kwarcu określonej poprzez zależność:

∆ f
fq

=−md

mq
(4.1)

∆ f jest zmianą częstotliwości drgań kwarcu po naparowaniu materiału o gęstości po-
wierzchniowej md , a fq i mq to częstotliwość drgań własnych kwarcu i jego gęstość po-
wierzchniowa. Do pomiaru grubości stosowano kryształy kwarcu o częstotliwości podsta-
wowej 6 MHz. W przypadku metali o gęstości 7.9 g/cm3 zmianie grubości warstwy o 1 nm
przypadała zmiana częstotliwości drgań kwarców około 60 Hz.

Wynik pomiaru wagą kwarcową zależy od położenia kwarcu w stosunku do wiąz-
ki molekularnej. W komorze preparacyjnej używa się trzech kwarców, z których dwa to
nieruchome kwarce referencyjne umieszczone obok próbki. Przed nanoszeniem warstw
w miejscu próbki ustawiany jest trzeci ruchomy kwarc. Następnie wyznacza się stosu-
nek szybkości nanoszenia materiału pomiędzy nieruchomymi bocznymi kwarcami, a kwar-
cem umieszczonym w miejscu próbki (kalibracja). Bezpośrednio przed naparowywaniem
warstw w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się ruchomy kryształ kwarcu, umieszcza-
ne jest podłoże. Dane wyznaczone z kalibracji pozwalają na określenie szybkości procesu
depozycji i kontrolę grubości warstwy podczas jej nanoszenia.

Ze względu na różnicę gęstości materiału litego i materiału cienkowarstwowego wzór
(4.1) wymaga korekty. Dokonuje się tego poprzez porównanie grubości zmierzonej przez
wagę kwarcową z grubością warstwy wyznaczoną z reflektometrii rentgenowskiej.

4.1.3 Spektroskopia elektronów Augera (AES)
Technika spektroskopii elektronów Augera (ang. Auger Electron Spectroscopy - AES)

jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod analizy chemicznej powierzchni. Pod-
stawowe jej zalety to wysoka czułość, możliwość badania jedynie cienkiej przypowierzch-
niowej warstwy (5 – 20 Å), prosta interpretacja wyników oraz możliwość rejestracji wszyst-
kich pierwiastków poza wodorem i helem.

W metodzie AES wykorzystuje się efekt Augera, który został odkryty w 1925 r. przez
Pierre Augera [Aug25]. Proces ten jest zapoczątkowany przez wybicie elektronu z we-
wnętrznej powłoki w atomie. Wolny stan na powłoce wewnętrznej o energii E1 (rys. 4.3)
zapełniany jest przez elektron z wyższej powłoki o energii E2, jednak różnica tych ener-
gii nie zostaje wypromieniowana w postaci promieniowania charakterystycznego, ale jest
przejmowana przez inny elektron znajdujący się na poziomie o energii E3. Elektron ten,
zwany elektronem Augera, zostaje wyrzucony z atomu, a jego energia kinetyczna jest cha-
rakterystyczna dla danego pierwiastka, gdyż zależy jedynie od poziomów energetycznych
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Rysunek 4.3: Ilustracja procesu Augera.

atomu. Dlatego też mierząc widmo energetyczne elektronów emitowanych przez próbkę
można określić jej skład chemiczny.

Rysunek 4.4: Kolejne fazy różniczkowania prądu kolektora RFA, EA – energia elektronów Augera,
ES – energia elektronów pierwotnych pomniejszona o stratę energii na wytworzenie plazmonu, EP

– energia elektronów pierwotnych [Mro92].

Do pomiarów opisanych w niniejszej pracy użyto wiązki pierwotnej elektronów o ener-
gii 3 keV i prądzie 40 µA. Do detekcji elektronów Augera w omawianym przypadku zasto-
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sowano analizator z polem hamującym (RFA – Retarding Field Analyzer). Na rysunku 4.4
a) zilustrowano wykres zależności natężenia prądu kolektora w funkcji energii. Wyodręb-
nienie sygnału pochodzącego od elektronów Augera z całego widma elastycznie i nieela-
stycznie rozproszonych elektronów polega na jednokrotnym lub dwukrotnym zróżniczko-
waniu krzywej zależności prądu kolektora od napięcia opóźniającego. Zilustrowano to na
rysunku 4.4 b) i 4.4 c).

4.2 Metodyka procesu wygrzewania
Wygrzewanie metodą RTA zostało przeprowadzone w laboratorium Uniwersytetu Tech-

nicznego w Chemnitz. Głównym elementem grzewczym układu jest zespół lamp haloge-
nowych emitujących promieniowanie podczerwone (i częściowo widzialne) podgrzewające
próbkę umieszczoną na płytce krzemowej. Ta technologia pozwala na uzyskanie dużej jed-
norodności temperatury próbek oraz zastosowanie dużej szybkości grzania i chłodzenia.
Proces odbywa się w atmosferze azotu, zaś temperatura jest kontrolowana za pomocą piro-
metru. Stosowana aparatura pozwala na wygrzewanie w zakresie temperatur od 400 °C do
1200 °C. Szybkość wzrostu temperatury wynosiła 400 °C/s.

Wygrzewanie w warunkach ultrawysokiej próżni przeprowadzono również w labora-
toriach Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. Wykorzystano konwencjonalną techno-
logię podgrzewania uchwytu, na którym znajdowała się próbka poprzez wiązkę elektro-
nów. Temperatura była kontrolowana za pomocą trzech termopar umieszczonych w róż-
nych miejscach uchwytu, a prąd wiązki stabilizowany był poprzez kontroler temperatury.
Szczegółowe parametry wygrzewania podawane będą przy okazji prezentacji wyników.

4.3 Kontrola składu chemicznego - metoda RBS
Metoda rozpraszania wstecznego Rutherforda (ang. Rutherford Backscattering - RBS)

była używana do określenia zawartości atomowych poszczególnych pierwiastków w bada-
nych próbkach. Do badań metodą RBS, opisanych w niniejszej pracy, użyto jonów 4He+

uzyskiwanych za pomocą generatora Van de Graffa. Metoda polega na pomiarze widma
energii jonów rozpraszanych wstecznie na pierwiastkach tarczy. Im większa jest masa pier-
wiastka, na którym rozprasza się jon, tym większa jest energia rozproszonego jonu. Na tej
podstawie można uzyskać informacje o składzie pierwiastkowym tarczy. Zliczając rozpro-
szone jony 4He+ w funkcji energii, można wyznaczyć procentowy udział atomów w bada-
nej próbce.

Przykładowe widmo RBS dla warstwy stopu FePd+25% Cu o grubości 13 nm na pod-
łożu SiO2 znajduje się na rysunku 4.5. Pomiary opisane w niniejszej pracy zostały prze-
prowadzone w Forschungszentrum Dresden-Rossendorf. Dodatkowo badania uzupełniają-
ce przeprowadzano w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
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Rysunek 4.5: Przykładowe widmo RBS dla warstwy stopu FePd+25% Cu o grubości 13 nm na
podłożu SiO2. Zaznaczono charakterystyczne piki pochodzące od rozpraszania jonów 4He+ na O,
Si, Fe, Cu i Pd.

4.4 Metody rentgenowskie

4.4.1 Dyfrakcja promieniowania X
Zasada wszystkich metod dyfrakcyjnych jest zawarta w doświadczeniu Younga.

W przypadku dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego jest to efekt ugięcia promie-
niowania na periodycznej strukturze, a następnie efekt interferencji w miejscu detekcji
[Ole98]. Periodyczną strukturą jest sieć krystaliczna złożona z płaszczyzn sieciowych odda-
lonych od siebie o odległość dhkl . Można wykazać [Kit74], że dla fali o wektorze rozprasza-
nia ~K wspomniane ugięcie fali będzie następować przy spełnieniu następującej zależności:

~K = ~Ghkl = h~A+ k~B+ l~C (4.2)

gdzie ~G to wektor sieci odwrotnej, a (hkl) to wskaźniki Millera. Analizując widmo promie-
niowania X ugiętego na rodzinie płaszczyzn hkl kryształu w zależności od kąta, zaobser-
wujemy przy następujących warunkach pik Bragga:

nλ = 2dhkl sinθhkl (4.3)

Wartości dhkl określone są zależnością:

1
dhkl

2 =
h2

a2 +
k2

b2 +
l2

c2 (4.4)
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gdzie a,b,c to stałe sieciowe.
Wypadkowa amplituda fal elementarnych Fhkl rozpraszanych na n atomach komórki

elementarnej będzie miała postać:

Fhkl =
n

∑
j=1

f je2πi(u jh+v jk+w jl) (4.5)

gdzie f j to amplituda rozpraszania promieniowania na j-tym atomie, zaś (u j,v j,w j) to
współrzędne j-tego atomu. Wyrażenie (4.5) nazywamy czynnikiem strukturalnym. Scał-
kowane natężenie piku braggowskiego jest proporcjonalne do kwadratu modułu czynnika
strukturalnego:

Jhkl ∼ |Fhkl|2 (4.6)

Pomiar theta-2theta

Do pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej użyto geometrii Bragga-Brentana θ-2θ zilu-
strowanej na rysunku 4.6. W tym pomiarze wektor dyfrakcji ~Khkl jest prostopadły do po-

Rysunek 4.6: Geometria pomiaru θ−2θ.

wierzchni próbki, co oznacza, że dyfrakcja zachodzi na płaszczyznach równoległych do
powierzchni próbki. Pomiar θ-2θ pozwala na analizę fazową oraz określenie orientacji kry-
stalograficznych w próbce. Dokładna analiza pików braggowskich umożliwia wyznaczenie
stałych sieci i odległości międzypłaszczyznowych.

Za pomocą wzoru Scherrera:

L =
kλ

βcosθ
(4.7)

gdzie: k jest tzw. stałą Scherrera charakteryzującą krzywiznę ziaren, λ długością fali pro-
mieniowania, β szerokością połówkową piku braggowskiego, zaś θ kątem dla którego wy-
stępuje pik braggowski, można oszacować średnią wielkość krystalitów L (długość korela-
cji). Stała Scherrera dla cienkich warstw najczęściej przyjmuje wartości w zakresie pomię-
dzy 0.9 a 1 [Was04]. W przypadku cienkich warstw stopu FePd optymalną wartością k jest
0.95 [Kru10].
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Obserwacja porządkowania się stopu

Odróżnienie struktur uporządkowanych od nieuporządkowanych jest możliwe na pod-
stawie rozważań czynnika strukturalnego [Cho66]. W widmie rentgenowskim struktury
uporządkowanej pojawiają się nowe refleksy nieobecne w widmie struktury nieuporząd-
kowanej.

Dla stopu FePd w stanie nieuporządkowanym atomy Fe i Pd formują się w strukturę
kubiczną ściennie centrowaną i zajmują 4 równoważne pozycje:

{000, 1
2

1
20, 1

201
2 ,01

2
1
2}

Natomiast w stanie uporządkowanym atomy Fe i Pd zajmują następujące pozycje krystalo-
graficzne:

• Fe {000, 1
2

1
20}

• Pd {1
201

2 ,01
2

1
2}

Dla struktury nieuporządkowanej, z uwagi na statystyczne zajmowanie pozycji przez
atomy, amplitudy rozpraszania fFe i fPd możemy zastąpić ich średnią amplitudą określoną
przez:

f =
1
2
( fFe + fPd) (4.8)

Dla struktury uporządkowanej stopu FePd czynnik strukturalny dany wzorem (4.5) bę-
dzie miał następującą postać:

|Fhkl|2 = 4cos2 π
h+ k

2
[ f 2

Fe + f 2
Pd +2 fFe fPd cosπ(h+ l)] (4.9)

Dla h+ l = 2n czynnik strukturalny stopu FePd przyjmuje postać:

|Fhkl|2 = 4cos2 π
h+ k

2
[ f 2

Fe + f 2
Pd]

2 (4.10)

Natomiast dla h+ l = 2n+1 określony jest jako:

|Fhkl|2 = 4cos2 π
h+ k

2
[ f 2

Fe− f 2
Pd]

2 (4.11)

Refleksy dla płaszczyzn określonych przez (4.10) są dozwolone dla obu struktur (nieupo-
rządkowanych i uporządkowanych). Nazywane one będą refleksami fundamentalnymi. Re-
fleksy określone przez zależność (4.11) pojawiają się wyłącznie w stopie uporządkowanym,
stanowiąc dowód pojawienia się nadstruktury. Nazywane one będą refleksami nadstruktury.
Oszacowaniem stopnia uporządkowania polikrystalicznych stopów o strukturze L10 może
być stosunek scałkowanej intensywności piku nadstruktury I001 do scałkowanej intensyw-
ności piku fundamentalnego I002. Podejście to zastosowano w pracy [Kan09] dla stopu FePd
i w pracy [Pla02] dla stopu FePt.
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4.4.2 Reflektometria promieniowania X
Reflektometria promieniowania X (ang. X-Ray Reflectometry - XRR) jest powierzchnio-

wo czułą metodą, stosowaną do badania cienkich warstw oraz układów wielowarstwowych.
Polega ona na analizie intensywności promieniowania rentgenowskiego odbitego od prób-
ki w zakresie niskich katów padania. Na podstawie pomiaru reflektometrycznego możliwe
jest uzyskanie informacji o gęstości, grubości, szorstkości powierzchni i interfejsów.

Zasada fizyczna pomiaru XRR opiera się na fakcie, że współczynnik załamania n dla
promieniowania X o długości fali rzędu 1 Å jest niewiele mniejszy od jedności i może być
zapisany jako:

n = 1−δ− i·β (4.12)

gdzie:
δ - współczynnik dyspersji materiału dla promieniowania X
β - współczynnik absorpcji materiału dla promieniowania X
i - jednostka urojona

Aby zaszło całkowite zewnętrzne odbicie promieniowania X, wiązka musi padać na
próbkę pod kątem mniejszym niż kąt krytyczny θC. Znajomość tego kąta pozwala na wy-
znaczenie gęstości naniesionej warstwy zgodnie z zależnością:

θC =
√

2·δ = λ
√

Nar0(Z + f )
πA

ρ (4.13)

gdzie:
λ - długość fali promieniowania X
Na - liczba Avogadro
r0 - klasyczny promień elektronu
Z - liczba atomowa
f - poprawka dyspersyjna
A - masa atomowa
ρ - gęstość materiału

Dla kątów padania wyższych od kąta krytycznego część wiązki wnika w warstwę.
Wówczas pojawiają się odbicia promieni X zarówno od podłoża jak i powierzchni war-
stwy. Odbicie od podłoża będzie modulowane oscylacjami związanymi z interferencją fali
promieniowania odbitego od powierzchni naniesionej warstwy. W miarę zwiększania kąta
padania będą się pojawiać maksima interferencyjne nazywane prążkami Kiessiga. Z odle-
głości pomiędzy kolejnymi maksimami interferencyjnymi można wyznaczyć grubość war-
stwy d opierając się na zależności:

d =
λ
2

1√
θ2

m+1−θ2
C−

√
θ2

m−θ2
C

(4.14)



4.4 Metody rentgenowskie 45

gdzie θm,θm+1 to położenia kolejnych prążków Kiessiga. Dla kątów θm dużo większych od
θC przyjmuje ona postać:

d =
λ
2

1
θm+1−θm

(4.15)

Szorstkość powierzchni warstwy powoduje odstępstwo od warunku odbicia zwiercia-
dlanego promieniowania X, w związku z tym detektor rejestruje mniejszą intensywność
wiązki. Objawia się to szybszym zanikiem prążków Kiessiga w porównaniu do gładkiej
warstwy. Szorstkości międzywarstwowe zakłócają warunek interferencji fali promieniowa-
nia odbitego od powierzchni warstwy i podłoża co wpływa na tłumienie prążków Kiessiga.

Dla układów wielowarstwowych w widmie XRR można zaobserwować dodatkowo piki
braggowskie wynikające z konstruktywnej interferencji fal odbitych od periodycznej struk-
tury dwuwarstw. Z różnicy położeń pików braggowskich ∆θB można wyznaczyć grubość
dwuwarstwy opierając się na zależności:

∆θB =
λ

2·dB
(4.16)

gdzie dB to grubość dwuwarstwy. Wyraźnie widoczny pik Bragga świadczy o małym zróż-
nicowaniu grubości i szorstkości poszczególnych dwuwarstw układu wielowarstwowego.

Na rysunku 4.7 znajduje się przykładowe widmo XRR uzyskane dla wielowarstwy
Cr5nm/[Fe2nm/Cr1.2nm]*6/Cr20nm wraz z zaznaczonym kątem krytycznym θC oraz prążka-
mi Kiessiga i pikiem braggowskim. Pomiar XRR prowadzony jest w geometrii θ-2θ. Do

Rysunek 4.7: Przykładowe widmo XRR uzyskane dla wielowarstwy
Cr5nm/[Fe2nm/Cr1.2nm]*6/Cr20nm/MgO.

analizy widm używano programu X’Pert Reflectivity wykorzystującego algorytm za-
stosowany po raz pierwszy przez Parrata [Par54].
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Pomiary rentgenowskie przedstawione w niniejszej pracy wykonano przy użyciu dy-
fraktometru X’Pert PRO firmy PANalytical pracującego w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie. Przyrząd wyposażony jest w lampę z anodą miedzianą o mocy 2 kW generu-
jącą promieniowanie o długości fali λ = 1.5418 Å.

W pomiarach reflektometrycznych zastosowano układ optyki wiązki padającej w skład
którego wchodzą: filtr Ni, układ szczelin Sollera (zapewniający rozbieżność wiązki na po-
ziomie 0.04 rad), szczelina wejściowa oraz maska ograniczająca szerokość wiązki do 5 mm.
W układzie optyki wiązki ugiętej użyto szczelinę odbiorczą i taki sam jak w przypadku
wiązki pierwotnej układ szczelin Sollera. Do pomiarów dyfrakcyjnych używano tej samej
optyki wiązki padającej (za wyjątkiem filtru Ni), zaś w skład wiązki odbitej wchodziła
szczelina odbiorcza o regulowanej średnicy, układ szczelin Sollera oraz monochromator
grafitowy. Tak dobrany układ umożliwiał ogniskowanie promieniowania X, tworzenie wiąz-
ki równoległej, wycinanie linii Kβ oraz dostosowanie rozmiarów wiązki padającej i odbitej
do wymiarów badanej próbki.

4.5 Skaningowa mikroskopia elektronowa
Zasada działania mikroskopu elektronowego jest oparta na podobnych zasadach optyki

jak mikroskopu optycznego. Światło widzialne jest zastępowane wiązką elektronów przy-

Rysunek 4.8: Obraz SEM próbki stopu FePd+10% Cu o grubości 11 nm na podłożu z nanosfer
SiO2 o średnicy 100 nm po wygrzewaniu w warunkach UHV poprzedzonym wygrzewaniem metodą
RTA.
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śpieszanych za pomocą pola elektrycznego, zaś soczewki optyczne soczewkami elektroma-
gnetycznymi. Spotykane są mikroskopy pracujące w trybie transmisyjnym i odbiciowym.
W mikroskopie odbiciowym wiązka elektronów jest przesuwana po powierzchni próbki,
a rejestrowane są elektrony wtórne i wstecznie rozproszone, powstałe w wyniku naświetla-
nia próbki. Emisja elektronów zależy od ukształtowania powierzchni próbki, dlatego moż-
liwe jest uzyskanie obrazu topograficznego próbki.

Elektrony wtórne powstają w wyniku oddziaływań nieelastycznych. Emisja ze względu
na niską energię (zwykle poniżej 50 eV) zachodzi z przypowierzchniowej warstwy próbki.
Kontrast związany jest z topografią próbki ze względu na fakt, że krawędzie i ścianki emi-
tują więcej elektronów wtórnych, co odzwierciedla się większą jasnością tych obszarów na
obrazie z mikroskopu.

Do badań zawartych w niniejszej pracy wykorzystano mikroskop skaningowy NovaTM

NanoSEM 200 firmy FEI. Pomiary wykonywano na Uniwersytecie Technicznym w Chem-
nitz. Przykładowy obraz z tego mikroskopu znajduje się na rysunku 4.8.

4.6 Badanie właściwości magnetycznych
Stosowano dwie metody do pomiaru pętli histerezy cienkich warstw:

• Magnetometrię MOKE (ang. Magnetooptic Kerr Effect) wykorzystującą magnetoop-
tyczny efekt Kerra

• Magnetometrię przy użyciu interferometru SQUID (ang. Superconducting Quantum
Interference Device).

Istotnym utrudnieniem analizy tego typu pomiarów jest sygnał pochodzący od podłoża,
które ze względu na dużą masę wnosi znaczny przyczynek do mierzonego sygnału.

Metoda MOKE jest najczęściej stosowaną z uwagi na powierzchniową czułość, co wy-
nika z ograniczonej głębokości wnikania promienia laserowego. Pozwala to na minimali-
zacje wkładu podłoża do mierzonego sygnału. Zastosowanie lasera daje także możliwość
wyboru miejsca próbki, z którego chcemy otrzymać informację, co umożliwia badanie wła-
sności magnetycznych próbek o niejednorodnej strukturze (np. z gradientami grubości).
Często jednak uzyskanie stabilnych warunków pomiarowych umożliwiających zebranie
niezaszumionej pętli histerezy zwłaszcza dla szorstkich lub ziarnistych próbek jest trudnym
zadaniem. W niektórych konstrukcjach niemożliwe jest także wyznaczenie równoległej do
powierzchni składowej namagnesowania.

Metoda SQUID pozwala na pomiar własności magnetycznych dla całej badanej próbki.
Dodatkową zaletą SQUIDa jest niezwykła czułość, duża powtarzalność wyników jak i moż-
liwość stabilnych pomiarów temperaturowych. Wadą jest konieczność używania ciekłego
helu i długie czasy pomiarów.
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4.6.1 Magnetometria MOKE
Magnetooptyczny efekt Kerra polega na skręceniu płaszczyzny polaryzacji światła od-

bitego od namagnesowanej powierzchni próbki, co zostało zilustrowane na rys. 4.9. Ob-
serwowany efekt silnie zależy od polaryzacji elektronów odpowiedzialnych za magne-
tyzm, a skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła jest proporcjonalne do magnetyzacji.
Wyróżniamy trzy konfiguracje magnetooptycznego efektu Kerra w zależności od kierunku

Rysunek 4.9: Magnetooptyczny efekt Kerra [Bad91].

wektora namagnesowania w stosunku do powierzchni próbki i płaszczyzny padania pro-
mienia laserowego.

Pierwszą z nich jest konfiguracja podłużna widoczna na rys. 4.10, w której wektor na-
magnesowania leży w płaszczyźnie powierzchni próbki oraz jest równoległy do płaszczy-
zny padania i odbicia światła. Pomiary w tej geometrii są czułe na składową magnetyzacji
w płaszczyźnie próbki i dlatego też jest ona najczęściej stosowana w badaniach układów
o anizotropii magnetycznej w płaszczyźnie.

Rysunek 4.10: Magnetooptyczny efekt Kerra w konfiguracji podłużnej.

Inną odmianą tej metody jest konfiguracja polarna, w której wektor namagnesowania
jest prostopadły do powierzchni próbki (rys. 4.11). Ta geometria pozwala na badanie ukła-
dów o anizotropii prostopadłej.
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Rysunek 4.11: Magnetooptyczny efekt Kerra w konfiguracji polarnej.

Trzecią geometrią jest geometria poprzeczna (rys. 4.12), w której wektor namagneso-
wania jest prostopadły do płaszczyzny odbicia promienia laserowego. Ta konfiguracja różni

Rysunek 4.12: Magnetooptyczny efekt Kerra w konfiguracji poprzecznej.

się od dwóch poprzednich tym, że zauważalny efekt jest tylko w przypadku gdy promień
padający jest spolaryzowany równolegle do kierunku padania. Jednym z zastosowań geo-
metrii poprzecznej może być szczegółowa analiza procesu przemagnesowania.

Do badań opisanych w niniejszej pracy wykorzystano konfiguracje podłużną i polarną.
Pomiary w konfiguracji podłużnej przeprowadzono w Katedrze Fizyki Ciała Stałego AGH
w Krakowie, zaś pomiary w konfiguracji polarnej na Uniwersytecie Technicznym w Chem-
nitz.

4.6.2 Magnetometria SQUID
Głównym elementem magnetometru SQUID są połączone ze sobą równolegle złącza

Josephsona zbudowane z dwóch nadprzewodników przedzielonych izolatorem jak zilustro-
wano na rysunku 4.13. Bazując na teorii nadprzewodnictwa BCS, prąd I w takim pierścieniu
złożonym z dwóch złącz Josephsona w obecności pola magnetycznego może być wyrażony
poprzez strumień pola magnetycznego φ:

I ∝
∣∣∣∣cos

(
π ·φ
φ0

)∣∣∣∣ (4.17)



4.6 Badanie właściwości magnetycznych 50

Rysunek 4.13: Schemat układu dwóch złącz Josephsona w magnetometrze SQUID.

gdzie φ0 = h
2e jest kwantem strumienia magnetycznego (fluksonem). Wyrażenie (4.17) po-

kazuje, że taki pierścień może służyć do detekcji bardzo małych zmian strumienia pola
magnetycznego rzędu jednego fluksona.

Działanie złącza Josephsona opiera się na zjawisku tunelowania par Coopera przez war-
stwę izolatora. Tunelowanie jest możliwe tak długo, aż prąd nie przekroczy pewnej krytycz-
nej wartości. Wówczas na granicach warstwy pojawia się napięcie odpowiadające oporowi
bariery dla tunelujących przez nią elektronów [Ole98].

Spotykane są dwa typy magnetometru SQUID. Pierwszy z nich, pracujący w trybie
stałoprądowym (DC), składa się z dwóch złącz Josephsona umieszczonych po przeciw-
nych stronach pierścienia nadprzewodzącego. W trybie zmiennoprądowym (RF) dodatko-
wo z obwodem nadprzewodzącym sprzężone jest indukcyjnie źródło prądu o częstotliwości
radiowej [Ole98].

Magnetometr SQUID umożliwiał pomiary w polu magnetycznym przyłożonym w kie-
runku równoległym i prostopadłym do płaszczyzny próbki. Pomiary te były użyte dla okre-
ślenia kierunków namagnesowania, wyznaczenia pól koercji i pól nasycenia. Przykładowe
pętle histerezy zmierzone dla próbki wielowarstwowej Fe/Pd na podłożu SiO2 zaprezento-
wane zostały na rysunku 4.14.

Pomiary SQUID wykonane były na Uniwersytecie w Konstanz przy użyciu magneto-
metru MPMS XL-5S firmy Quantum Design. Dla zwiększenia czułości użyto trybu RSO
(ang. Reciprocating Sample Option). W tej konfiguracji próbka jest poruszana w sposób
ciągły w cewce odbiorczej, co pozwala na pomiar przebiegu oscylacji napięcia z większą
precyzją. Mierzone są one poprzez woltomierz fazoczuły co poprawia czułość o rząd wiel-
kości. Pomiary uzupełniające przeprowadzone były także na Uniwersytecie Technicznym
w Chemnitz.
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Rysunek 4.14: Pętle histerezy uzyskane za pomocą magnetometru SQUID dla kierunku namagne-
sowania prostopadłego i równoległego do powierzchni próbki [Fe/Pd]*5.

4.6.3 Mikroskopia sił atomowych (AFM) i magnetycznych (MFM)
Mikroskop sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope — AFM) został po raz pierw-

szy skonstruowany przez Binniga [Bin83]. Zasada działania opiera się na badaniu siły dzia-
łającej pomiędzy atomami na powierzchni próbki, a ostrzem mikroskopu. Schemat ideowy
przyrządu ilustruje rysunek 4.15. Wychylenia igły rejestrowane są poprzez analizę świa-
tła laserowego odbijanego od ostrza mikroskopu. W zależności od trybu pracy wyróżnia się
mikroskopy pracujące w modzie kontaktowym, w którym ostrze igły styka się z powierzch-
nią próbki oraz w modzie bezkontaktowym, w którym ostrze pozostaje w pewnej odległości
(rzędu kilkudziesięciu nm) od próbki. Tryb bezkontaktowy umożliwia między innymi po-
miar sił Van der Waalsa, sił magnetycznych i sił elektrostatycznych. Dźwignia mikroskopu
jest wprawiana w drgania własne, które zmieniają swoją fazę i częstotliwość pod wpływem
działania odpowiedniej siły. Kiedy na dźwigni mikroskopu zamontowane jest ostrze magne-
tyczne, oddziaływania magnetyczne mogą być użyte do wizualizacji struktury magnetycz-
nej powierzchni próbki. Ten typ mikroskopu nazywa się mikroskopem sił magnetycznych
(ang. Magnetic Force Microscope - MFM).

W pomiarach tego typu, ważny aspekt stanowi oddzielenie sygnału pochodzącego od
oddziaływań magnetycznych, od sygnału wynikającego z topografii próbki. Sygnał pocho-
dzący od topografii dominuje przy małych odległościach ostrze-próbka. Wraz ze zwięk-
szaniem odległości ostrza od podłoża, siły Van der Waalsa zmniejszają się, a wtedy siły
magnetyczne mają decydujący wkład do mierzonego sygnału. Ma to miejsce przy odległo-
ściach rzędu 50 – 100 nm.
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Rysunek 4.15: Schemat ideowy mikroskopu sił atomowych.

Pomiar MFM wymaga przeprowadzenia dwóch rodzajów skanów. W pierwszym z nich,
w którym końcówka jest bardzo blisko powierzchni próbki, dokonywany jest pomiar topo-
grafii. Podczas drugiego typu skanu ostrze jest podnoszone na pewną zdefiniowaną wyso-
kość, na której rejestrowany jest sygnał magnetyczny. Ten tryb pracy nazywany jest "lift-
mode".

Ostrza używane do mikroskopu MFM wykonane są zwykle z litego NiFe [Ohk91] lub
z cienkowarstwowego stopu CoCr pokrywającego Si [Grü90]. Namagnesowanie takiej koń-
cówki jest skierowane wzdłuż jej osi [Rug90], więc mikroskop sił magnetycznych jest czuły
na składową namagnesowania prostopadłą do powierzchni próbki. Pomiary opisane w ni-
niejszej pracy zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz.

4.7 Spektroskopia mössbauerowska
Spektroskopia mössbauerowska dostarcza informacji dotyczących lokalnych własności

strukturalnych i magnetycznych. Zaletą tej metody jest duża czułość (poniżej monowar-
stwy atomowej), a także selektywność izotopowa ograniczająca informacje do obszarów
próbki zawierających atomy izotopu mössbauerowskiego. W badaniach opisanych w pracy
wykorzystano izotop 57Fe. Na jego przykładzie zostanie wyjaśniona zasada spektroskopii
mössbauerowskiej.
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4.7.1 Podstawy efektu Mössbauera
Zgodnie z zasadą zachowania energii i pędu, atom, którego jądro emituje lub absorbuje

kwant gamma, doznaje odrzutu. Energia takiego odrzutu wynosi:

ER =
E2

γ

2Mc2 (4.18)

gdzie M jest masą jądra, Eγ to energia kwantu γ, zaś c to prędkość światła. Dla izotopu 57Fe
energia odrzutu wynosi 2 meV, a średni czas życia wzbudzonego poziomu o energii 14.4
keV wynosi 140 ns. Szerokość linii emisyjnej ∆E, będąca konsekwencją istnienia zasa-
dy nieokreśloności Heisenberga, o wartości 4.67 neV jest charakteryzowana przez krzywą
Lorentza z naturalną szerokością linii widmowej Γ. Z uwagi na dużą różnicę (rzędu 105)
pomiędzy energią odrzutu, a rozmyciem energetycznym linii widmowej, zajście rezonan-
sowej absorpcji jest niemożliwe.

W badaniu efektu Mössbauera wykorzystuje się efekt Dopplera, dla zniwelowania róż-
nic w energii promieniowania gamma źródła i absorbentu. Poprzez ruch źródła (absorben-
tu) zmieniający wartość energii promieniowania gamma, możliwe jest dostrojenie się do
warunków rezonansu. Dopplerowskie przesunięcie linii przy zastosowaniu ruchu źródła
względem absorbentu wynosi:

∆E =
v
c

E (4.19)

Kiedy absorbent znajduje się w sieci krystalicznej, energia odrzutu może być przejmo-
wana przez sieć krystaliczną, a co za tym idzie, masa M z równania 4.18 jest zastępowana
masą kryształu. Energia odrzutu staje się więc zaniedbywalnie mała i emisja fotonu może
się odbyć bez przekazu fononu do sieci krystalicznej. Jeżeli fonon nie jest wytwarzany ani
w emiterze, ani w absorbencie, to mamy do czynienia z efektem Mössbauera.

Prawdopodobieństwo zajścia efektu Mössbauera można określić przez podanie stosun-
ku liczby kwantów promieniowania gamma wyemitowanych bezodrzutowo do całkowitej
liczby przejść γ. Charakteryzuje to czynnik Debye’a-Wallera f i jest on tym większy im
mniejsza jest wartość energii swobodnego odrzutu i im niższa jest temperatura. Dla izotopu
57Fe w temperaturze pokojowej wynosi on f = 0.75.

Schemat układu eksperymentalnego używanego do pomiaru efektu Mössbauera przed-
stawia rysunek 4.16. Ponieważ przejściu jądra atomowego ze stanu wzbudzonego do niższe-
go stanu energetycznego (np. stan podstawowy) towarzyszyć może zarówno emisja kwantu
gamma jak i elektronu konwersji wewnętrznej, pomiary można przeprowadzać w geometrii
transmisyjnej i odbiciowej. W przypadku układów cienkowarstwowych technika pomia-
ru efektu Mössbauera związana jest z detekcją elektronów konwersji emitowanych przez
atomy próbki.

Dla izotopu 57Fe konwersja wewnętrzna elektronów o energii 7.3 keV jest wysoce
prawdopodobnym procesem (81%) deekscytacji jądra. Średnia droga swobodna elektronu
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Rysunek 4.16: Schemat układu eksperymentalnego używanego do pomiaru efektu Mössbauera.

o energii kinetycznej Ek w ciele stałym wynosi około 1.5(Ek)
1
2 nm, a strata energii wy-

nikająca z pojedynczego zderzenia w materiale jest rzędu 20-30 keV. Tak więc elektrony
konwersji mogą zostać zarejestrowane tylko wtedy, gdy są emitowane z miejsc nie głęb-
szych niż 100 nm od powierzchni. Oznacza to, że metoda spektroskopii mössbauerowskiej
elektronów konwersji (CEMS) jest powierzchniowo czuła.

Spektroskopia mössbauerowska pozwala na pomiar oddziaływań jądrowych momentów
magnetycznych i elektrycznych z polami magnetycznymi, i elektrycznymi wytworzonymi
przez powłoki elektronowe atomów. Oddziaływania te noszą nazwę oddziaływań nadsub-
telnych.

4.7.2 Oddziaływania nadsubtelne
Wyróżniamy trzy rodzaje oddziaływań nadsubtelnych obserwowanych przy pomocy

spektroskopii mössbauerowskiej:

• Oddziaływanie elektryczne monopolowe ładunku jądra z otaczającymi go elektrona-
mi

• Oddziaływanie elektryczne momentu kwadrupolowego jądra z gradientem pola elek-
trycznego w miejscu jądra
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• Oddziaływanie magnetycznego momentu jądrowego z polem magnetycznym wytwo-
rzonym przez elektrony z powłok elektronowych i momenty magnetyczne sąsiednich
atomów.

Oddziaływania nadsubtelne prowadzą do zaburzenia poziomów jądrowych poprzez zmianę
ich energii lub ich rozszczepienie. Na rysunku 4.17 przedstawiono poziomy energetyczne
57Fe w przypadku występowania oddziaływań elektrycznych mono- i kwadrupolowych,

Rysunek 4.17: Poziomy energetyczne jądra 57Fe przesunięte przez oddziaływanie elektryczne mo-
nopolowe (e0) oraz rozszczepione przez oddziaływanie elektryczne kwadrupolowe (e2). Strzałki
oznaczają przejścia między poziomami [Ole98].

Rysunek 4.18: Rozszczepienia i przesunięcia poziomów energetycznych jądra 57Fe z uwzględnie-
niem oddziaływania elektrycznego monopolowego (e0), oddziaływania magnetycznego dipolowego
(m1) i jednoczesnego występowania rozszczepienia nadsubtelnego magnetycznego i kwadrupolowe-
go (m1+e2) [Ole98]. Strzałki oznaczają możliwe przejścia między poziomami.
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zaś na rysunku 4.18 przedstawiono poziomy energetyczne 57Fe w przypadku występowania
wszystkich trzech oddziaływań nadsubtelnych [Ole98]. Z rysunków widać, że monopolo-
we oddziaływanie elektryczne przesuwa jądrowe poziomy energetyczne, zaś oddziaływanie
elektryczne kwadrupolowe i magnetyczne dipolowe rozszczepia jądrowe poziomy energe-
tyczne.

Monopolowe oddziaływanie elektryczne, określane jako przesunięcie izomeryczne, da-
je informacje o różnicy gęstości elektronów s dla jąder źródła i absorbentu, rodzaju wiązań
chemicznych, wartościowości oraz krystalochemicznym otoczeniu atomu próbnika. Prze-
sunięcie izomeryczne δ można wyrazić wzorem:

δ = const
∆R
R

(|ΨA(0)|2−|ΨS(0)|2) (4.20)

gdzie
(|ΨA(0)|2−|ΨS(0)|2) jest różnicą gęstości elektronowej elektronów z powłoki s w

miejscu jądra źródła i absorbentu, a ∆R
R jest względną zmianą promienia jądra w stanie

wzbudzonym i podstawowym.
Z analizy elektrycznego oddziaływania kwadrupolowego można uzyskać informacje na

temat lokalnej symetrii konfiguracji elektronowej. W badaniach cienkich warstw ze wzglę-
du na zaburzenie symetrii translacyjnej w kierunku prostopadłym do powierzchni, obser-
wuje się zaburzony rozkład elektronów przewodnictwa i jonów sieci, co prowadzi do po-
wstania lokalnych gradientów pola elektrycznego. Skutkiem tego są różne od zera wartości
rozszczepień kwadrupolowych nawet w przypadku struktury kubicznej.
Gradient pola elektrycznego określony jest przez trzy składowe:

Vxx =
∂2V
∂x2 Vyy =

∂2V
∂y2 Vzz =

∂2V
∂z2 (4.21)

które spełniają równanie Laplace’a

Vxx +Vyy +Vzz = 0 (4.22)

Z uwagi na wybór osi kwantyzacji równoległej do Vzz, dla opisu gradientu pola elektrycz-
nego używa się składowej Vzz oraz parametru asymetrii η zdefiniowanego jako:

η =
Vxx−Vyy

Vzz
(4.23)

W przypadku symetrii osiowej gradientu pola elektrycznego wielkość rozszczepienia kwa-
drupolowego ∆EQ możemy zapisać jako:

∆EQ =
1
2

eQVzz (4.24)
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gdzie e jest ładunkiem elementarnym, Q jest momentem kwadrupolowym jądra. Gdy gra-
dient pola elektrycznego nie posiada symetrii osiowej wówczas rozszczepienie kwadrupo-
lowe dane jest formułą:

∆EQ =
eQVzz

2

√
1+

η2

3
(4.25)

Rozszczepienie kwadrupolowe zależy także od kąta θ1 pomiędzy osią główną gradientu
pola elektrycznego i kierunkiem namagnesowania:

∆EQ =
1
8

e2QVzz(3cos2 θ1−1) (4.26)

W szczególnym przypadku dla kąta θ1 ≈ 54.7 (kąta magicznego) obserwowana wartość
rozszczepienia kwadrupolowego jest równa zero.

Analizując oddziaływanie magnetyczne dipolowe poprzez badanie pól nadsubtelnych
można otrzymać informacje na temat lokalnych własności magnetycznych, momentów ją-
drowych, struktur magnetycznych, orientacji spinów i konfiguracji jonów magnetycznych.
Energia oddziaływania dipolowego momentu magnetycznego jądra µ z polem magnetycz-
nym w miejscu jądra Bh f wyraża się poprzez:

Em =−µBh f m
I

(4.27)

gdzie m jest magnetyczną liczbą kwantową a I to spin jądra. W wyniku tego oddziaływania
każdy poziom jądrowy rozszczepia się na 2I + 1 poziomów, które są oddalone od siebie o:

∆Em =
µBh f

I
(4.28)

W przypadku izotopu 57Fe poziom podstawowy o spinie I=1/2 rozszczepia się na dwa po-
ziomy, natomiast poziom wzbudzony o spinie I=3/2 na cztery poziomy. Dozwolonych jest
6 przejść pomiędzy poziomami.

W zależności od struktury najbliższego otoczenia atomu próbnika widmo mössbau-
erowskie może składać się z jednej lub więcej składowych, z których każda charaktery-
zowana może być przez przesunięcie izomeryczne, rozszczepienie kwadrupolowe oraz po-
le nadsubtelne i opisuje lokalne otoczenie atomu izotopu mössbauerowskiego. Przykłado-
we widma dla wymienionych oddziaływań nadsubtelnych zilustrowane zostały na rysunku
4.19.

Stosunek intensywności linii sekstetu mössbauerowskiego ma postać:

3 : 4
sin2 θ

1+ cos2 θ
: 1 : 1 : 4

sin2 θ
1+ cos2 θ

: 3 (4.29)

gdzie θ jest kątem pomiędzy polem nadsubtelnym Bh f i padającym promieniowaniem γ.
Z formuły (4.29) można między innymi określić dwa główne kierunki ułożenia spinów. Dla
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Rysunek 4.19: Poziomy energetyczne izotopu 57Fe i odpowiadające im przykładowe widma
CEMS.

zastosowanej geometrii pomiarowej, w której promieniowanie γ pada prostopadle na próbkę
w przypadku pola nadsubtelnego skierowanego równolegle do płaszczyzny próbki (θ = 90°)
stosunek intensywności linii będzie miał postać 3:4:1:1:4:3, zaś w przypadku skierowanego
prostopadłego do płaszczyzny (θ = 0°) 3:0:1:1:0:3. W praktyce dla wyznaczenia kąta jaki
tworzy pole nadsubtelne i padające promienie γ wygodnie jest korzystać z formuły:

θ = arccos

√
4−R
4+R

(4.30)

gdzie gdzie R jest stosunkiem intensywności drugiej (piątej) do trzeciej (czwartej) linii
sekstetu.

W przypadku jednoczesnego występowania rozszczepienia kwadrupolowego oraz ma-
gnetycznego, wartość tego pierwszego jest zwykle dużo mniejsza od drugiego. Oddziały-
wanie kwadrupolowe jest wówczas traktowane jako zaburzenie i objawia się poprzez asy-
metrię sekstetu mossbaurowskiego, czyli różnicę w odległościach pomiędzy dwoma pierw-
szymi oraz dwoma ostatnimi liniami. W takim wypadku wartość rozszczepienia kwadrupo-
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lowego można wyznaczyć z formuły

∆EQ =
1
2
[(L6−L5)− (L2−L1)] (4.31)

gdzie Li to położenia odpowiednich linii sekstetu.
Na rysunku 4.20 przedstawiono przykładowe widmo CEMS próbki 57Fe, z polem nad-

subtelnym skierowanym równolegle do płaszczyzny próbki.

Rysunek 4.20: Widmo 57Fe zmierzone za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej elektronów
konwersji.



Rozdział 5

Technologia wytwarzania próbek

Dla otrzymania stopu FePd zastosowano podobną procedurę jak zaprezentowana w pra-
cy [Yan03] dla stopu FePt na amorficznych podłożach. Podejście to polega na przygotowa-
niu w pokojowej temperaturze układu wielowarstwowego Fe/Pd, a następnie wygrzaniu
próbek za pomocą metody RTA. Procedura ta została uzupełniona o domieszkowanie ukła-
du miedzią, jak również o dodatkowe dłuższe wygrzewanie w warunkach ultrawysokiej
próżni.

W niniejszym rozdziale opisany zostanie proces preparatyki wielowarstw Cu/Fe/Pd
wraz z analizą chemiczną in-situ i analizą strukturalną. Omówiona zostanie również me-
todyka procesu wygrzewania.

5.1 Przygotowanie podłoży
Wielowarstwy Cu/Fe/Pd przygotowywane były na monokrystalicznych płaskich podło-

żach Si(001) pokrytych amorficzną warstwą SiO2 o grubości 100 nm. Dodatkowo próbki
wytwarzano na podłożach z matrycy sferycznych nanocząstek SiO2 o średnicy 100 nm
ułożonych na podłożu Si(001), przygotowanych w laboratoriach Uniwersytetu Technicz-
nego w Chemnitz. Zastosowanie amorficznej warstwy SiO2 na podłożu Si miało na celu
zapobiec mieszaniu się wielowarstw z podłożem. Przygotowanie płaskich podłoży pole-
gało na ich płukaniu kolejno w acetonie, alkoholu i wodzie destylowanej przez 10 minut
przed umieszczeniem w komorze próżniowej. Preparatyka matrycy nanosfer była procesem
bardziej złożonym.

Do tego celu zastosowano procedurę opisaną w pracy [Mic95]. W pierwszej fazie pod-
łoża z Si zostały wypłukane w acetonie, etanolu i wodzie destylowanej. Następnie zosta-
ły poddane procesowi czyszczenia plazmowego dla zapewnienia hydrofilowego charakte-
ru powierzchni. Na tak przygotowanym podłożu nakładano zawiesinę nanocząstek SiO2
w wodzie destylowanej. Zawiesina ta przy dobraniu odpowiedniego stężenia cząstek for-
muje się w uporządkowaną matrycę. Następnie przez około 24 godzin powierzchnia była
suszona w temperaturze pokojowej. Bezpośrednio przed włożeniem do komory próżniowej
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podłoża zostały przedmuchane azotem w celu pozbycia się ewentualnych zanieczyszczeń
osadzonych podczas przygotowania podłoża.

5.2 Depozycja wielowarstw Fe/Pd i Cu/Fe/Pd
Wielowarstwy otrzymywane były w komorze ultrawysokiej próżni opisanej w rozdzia-

le 4. Depozycja odbywała się poprzez naprzemienne naparowywanie termiczne Fe i Pd na
podłoże utrzymywane w temperaturze pokojowej. Grubość uzyskiwanych warstw kontro-
lowano za pomocą wagi kwarcowej. Prędkość nanoszenia Fe i Pd wynosiła około 5 Å/min,
zaś Cu pomiędzy 2 i 4 Å/min. Poziom próżni w komorze preparacyjnej podczas depozycji
był utrzymywany na poziomie 10−6-10−7 Pa.

Grubość całej wielowarstwy, jak i pojedynczych warstw Fe i Pd została dobrana przez
analogię do opisanych wcześniej wyników dla stopu FePt z pracy [Yan03], tak aby two-
rzyły łącznie grubość 10 nm przy zachowaniu grubości dwuwarstwy Fe/Pd równej 2 nm.
Optymalny skład gwarantujący formowanie się struktury L10 w jak najniższej temperatu-
rze, przy jak największej zawartości materiału ferromagnetycznego (Fe), wyznaczono dla
zawartości wagowej Pd na poziomie 65% (przy 35% Fe). Wielowarstwa spełniająca powyż-
sze warunki to 5 powtórzeń dwuwarstwy Fe/Pd o grubości Fe i Pd wynoszącej odpowiednio
0.9 nm i 1.1 nm. Szczegóły wyboru grubości warstw Fe i Pd zostaną opisane w następnym
rozdziale.

Rysunek 5.1: Konfiguracja próbek Cu/Fe/Pd.
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Zawartość Cu została dobrana tak, aby po wygrzaniu utworzył się stop FePdCu o za-
wartości atomowej Cu od 0 do 25% co osiągnięto przez naniesienie Cu o masie odpowia-
dającej grubości w zakresie od 0 do 0.6 nm. Aby zapobiec utlenianiu próbek, konfigura-
cję próbki zaplanowano tak aby ostatnią warstwę stanowił Pd. Warstwa Cu została nanie-
siona bezpośrednio przed depozycją dwuwarstwy Fe/Pd. Schemat układu wielowarstwego
[Cu/Fe/Pd]*5 przedstawiono na rysunku 5.1. Przygotowanie stopu FePdCu na matrycy na-
nocząstek przebiegało analogicznie jak przygotowanie próbek na płaskich podłożach SiO2.

5.2.1 Analiza chemiczna in-situ - spektroskopia elektronów Augera
Do kontroli czystości chemicznej podłoża i nanoszonych warstw posłużyła spektrosko-

pia elektronów Augera. Na rys. 5.2 przedstawiono widma elektronów Augera dla podło-
ża i ostatniej warstwy Pd w układzie wielowarstwowym. Celem zwiększenia dokładności
akwizycji pomiary przeprowadzano w dwóch zakresach energetycznych, z różną czuło-
ścią nanowoltomierza fazoczułego. Zastosowanie takiej procedury umożliwiło precyzyjną
detekcję elektronów w zakresie energii od 30 do 120 eV. W przypadku tego zakresu ener-
getycznego rejestrowany sygnał pochodzi od kilku ostatnich warstw atomowych próbki.

a) b)

Rysunek 5.2: Widma elektronów Augera zmierzone dla podłoża i ostatniej warstwy Pd w zakresie:
a) niskich energii 30-120 eV, b) wysokich energii 150-800 eV.

W widmie podłoża zmierzonym w zakresie niskich energii 30-120 eV (rys. 5.2 a) można
zidentyfikować jedynie piki pochodzące od Si (63 eV, 76 eV), których nie widać w widmie
ostatniej naniesionej warstwy Pd. Widmo dla tej warstwy zawiera jedynie pik o energii
47 eV pochodzący od Pd. Nie zaobserwowano niskoenergetycznego piku od Fe (50 eV).
Biorąc pod uwagę, że w tym zakresie energii głębokość z jakiej pochodzi emitowany sygnał
jest rzędu 0.5 nm, świadczy to o tym, że warstwa Pd przykrywa całkowicie warstwę Fe.
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Z pomiarów powierzchni podłoża wykonanych w zakresie wysokich energii (rysunek
5.2 b), wyróżnić można piki pochodzące od tlenu (510 eV) i od węgla (275 eV). Obecność
węgla jest zauważalna także w widmie zarejestrowanym dla powierzchni Pd. Z uwagi na
fakt, że pik C nakłada się na sąsiadujące piki Pd (247 eV i 283 eV), trudne jest oszacowanie
jego udziału na powierzchni. Piki pochodzące od tlenu nie są obecne w widmie zarejestro-
wanym dla Pd. Widoczne są natomiast niewielkie piki pochodzące od Fe (600 eV, 654 eV
i 705 eV). Dla tego zakresu energii możliwa jest rejestracja elektronów z głębokości rzędu
2 nm.

Pomiary AES zostały przeprowadzone także dla próbek zawierających Cu. Dla przykła-
du widma dla pomiarów pierwszej trójwarstwy próbki [Cu0.1nm/Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 (z naj-
mniejszą stosowaną zawartością Cu) zestawiono na rysunku 5.3. W widmach podłoża w za-

Rysunek 5.3: Widma AES podłoża i warstw Cu, Fe, Pd zmierzone w zakresie niskich (30-120 eV)
energii.

kresie niskich energii (30-150 eV) można zidentyfikować jedynie piki pochodzące od Si (63
eV, 76 eV). Widmo uzyskane po naniesieniu Cu zawiera pik o energii 45 eV pochodzący
od Cu i pik o energii 63 eV pochodzący od Si w podłożu. Sygnał od Si znika dopiero po
depozycji warstwy Fe. Obecność piku o energii 50 eV charakterystycznego dla Fe (przy
zaniku pików 45 eV i 63 eV dla Cu oraz Si) może być dowodem na całkowite przykrycie
podłoża i warstwy Cu przez Fe. W widmie zebranym po naniesieniu warstwy Pd można
zaobserwować nałożenie się pików Pd (47 eV) oraz Fe (50 eV). Świadczy to o mieszaniu
się warstw Fe i Pd już na etapie przygotowywania układu wielowarstwowego.
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Podkreślić należy, że pomiary AES miały jedynie charakter kontrolny i nie były używa-
ne do określenia stężenia poszczególnych pierwiastków na powierzchni, a jedynie wykaza-
nia ich obecności lub braku.

5.3 Analiza rentgenowska wielowarstw

5.3.1 Reflektometria promieniowania X
Do kontroli grubości warstw ex-situ jak i dla wyznaczenia szorstkości granic między-

warstwowych naniesionych próbek została użyta reflektometria promieniowania X. Wynik
pomiaru XRR układu [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 i dopasowanie teoretyczne do danych doświad-
czalnych przedstawiono na rysunku 5.4. Otrzymane krzywe zestawiono z wynikiem sy-
mulacji dla modelowej wielowarstwy Fe/Pd o zerowej szorstkości przy założeniu gęstości
litego Fe (7.83 g/cm3) i litego Pd (12.02 g/cm3)

Rysunek 5.4: Widmo reflektometryczne i dopasowanie teoretyczne dla układu [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5
wraz z symulacją idealnie gładkiej warstwy.

W analizie danych wykorzystano formalizm Parrata [Par54]. Dla określenia parame-
trów dopasowania krzywej teoretycznej do punktów doświadczalnych posłużono się mo-
delem, zakładającym jednakową gęstość, szorstkość oraz grubość wszystkich warstw Fe
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i Pd wchodzących w skład układu wielowarstwowego. Parametry uzyskane z dopasowań
do danych doświadczalnych przedstawiono w tabeli 5.1.

Gęstość [g/cm3] Grubość [nm] Szorstkość [nm]
podłoże SiO2 2.64 - 1.08 ± 0.29

Fe 7.81 ± 0.21 0.89 ± 0.01 0.74 ± 0.05
Pd 11.59 ± 0.07 1.13 ± 0.01 0.73 ± 0.01

Tabela 5.1: Parametry otrzymane z dopasowania krzywej teoretycznej do pomiaru XRR wielowar-
stwy [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5.

Rysunek 5.5: Zestawienie widm XRR próbek [Cux nm/Fe/Pd]*5 (x=0; 0.2; 0.4; 0.6 nm). Czerwo-
nym kolorem zostało zaznaczone dopasowanie teoretyczne danych doświadczalnych.



5.3 Analiza rentgenowska wielowarstw 66

W widmie doświadczalnym widoczny jest szybszy spadek natężenia rejestrowanego
promieniowania w porównaniu do symulacji dla struktury modelowej Fe/Pd. Spowodowa-
ne jest to zwiększoną szorstkością powierzchni jak i obszarów międzywarstwowych. Za-
uważalne są także wyraźne prążki Kiessiga, z których odległości wyznaczono zgodne z no-
minalnymi grubości Fe i Pd. W widmie doświadczalnym nie zaobserwowano piku Bragga,
którego maksimum powinno występować dla kąta θ wynoszącego około 2.25°. Świadczy
to o mieszaniu się poszczególnych warstw już podczas ich nanoszenia. Gęstości Fe i Pd
są o kilka procent niższe od wartości dla litych materiałów, co jest typowe dla układów
cienkowarstwowych z uwagi na pojawienie się większej liczby defektów.

Na rysunku 5.5 zestawiono widma reflektometrii rentgenowskiej zarejestrowane dla
układów [Cu(x nm)/Fe/Pd]*5 (x = 0.2; 0.4; 0.6 nm) oraz układu [Fe/Pd]*5. Dla dopaso-
wania teoretycznego zastosowano ponownie model zakładający jednakową gęstość, szorst-
kość oraz grubość wszystkich warstw odpowiednio Cu, Fe i Pd, natomiast dopasowania
teoretyczne uzyskano wykorzystując algorytm Parrata [Par54]. Uzyskane wartości szorst-
kości Fe i Cu utrzymywały się na poziomie grubości warstw Fe. Szorstkości warstw Pd (w
tym szorstkość powierzchni próbek) otrzymane z dopasowań teoretycznych zestawiono na
rysunku 5.6. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że szorstkość warstw Pd przy grubościach
pojedynczej warstwy Cu poniżej 0.6 nm utrzymuje się w granicach niepewności od 0.71 do
0.77 nm, zaś w przypadku układu [Cu0.6nm/Fe/Pd]*5) zwiększa się do wartości 0.85 ± 0.01.

Rysunek 5.6: Szorstkość warstw Pd w wielowarstwach [Cux nm/Fe/Pd]*5 (x=0; 0.2; 0.4; 0.6 nm)
wyznaczona z dopasowań teoretycznych widm XRR. Punkty połączono liniami dla większej przej-
rzystości.
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5.3.2 Badanie struktury - dyfrakcja rentgenowska
Dyfrakcja promieniowania X posłużyła do określenia orientacji krystalograficznej kry-

stalitów w badanych warstwach oraz do oszacowania wielkości ziaren. Na rysunku 5.7
przedstawiono widmo dyfrakcyjne próbki [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5. Pomiar został przeprowa-

Rysunek 5.7: Widmo dyfrakcyjne próbki [Fe0.9nm/Pd1.1nm]x5.

dzony w geometrii Bragga-Brentana w trybie θ-2θ w zakresie 2θ od 20° do 90°, który
zgodnie z danymi z bazy ICDD (International Centre for Diffraction Data) pozwala na
obserwację refleksów pochodzących zarówno od czystego Fe i Pd, jak i refleksów pocho-
dzących od mieszaniny atomów Fe i Pd utworzonej na granicach międzywarstwowych.
W wybranym zakresie rejestruje się także piki pochodzące od podłoża.

Piki o największej intensywności zarejestrowano dla kątów 2θ = 33° i 69.1°. Pocho-
dzą one od monokrystalicznego podłoża Si o orientacji (001). W dalszej części pracy dla
większej przejrzystości piki dyfrakcyjne pochodzące od podłoża nie będą omawiane, a pre-
zentowany zakres pomiarowy zawężony będzie do kątów 2θ w zakresie od 20° do 60°.

Refleks dla kąta 2θ = 41.18° pochodzi od nieuporządkowanego stopu FePd, tworzące-
go się na granicach międzywarstwowych Fe i Pd. Ziarna tego stopu układają się w kie-
runku krystalograficznym [111]. Relatywnie duża szerokość połówkowa tego piku (1.36
± 0.05°) jest potwierdzeniem nanokrystalicznej struktury warstw. Posługując się wzorem
Scherrera oszacowano średnią wielkość ziaren na 5.88 ± 0.10 nm. W widmie nie zaob-
serwowano refleksów pochodzących od ziaren zorientowanych w kierunku [001] i [002]
charakteryzujących teksturę (001), która jest warunkiem koniecznym wystąpienia prosto-
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Rysunek 5.8: Zestawienie widm dyfrakcyjnych próbek [Cux nm/Fe/Pd]*5 (x=0; 0.2; 0.4; 0.6 nm).

padłej anizotropii magnetycznej w stopach FePd. Nie zaobserwowano również refleksów
pochodzących od Pd i Fe dla płaszczyzn (111) i (110) występujących odpowiednio dla ką-
tów 2θ = 40.14° i 2θ = 44.64°.

Na rysunku 5.8 zestawiono widma dyfrakcyjne dla wielowarstw [Cu(x nm)/Fe/Pd]*5,
gdzie x = 0; 0.2; 0.4; i 0.6 nm. Podobnie jak w przypadku [Fe/Pd]*5 poza refleksami pocho-
dzącymi od podłoża zaobserwowano jedynie refleks dla kąta 2θ około 41° odpowiadający
płaszczyźnie (111). W powiększeniu profilu tego refleksu widocznym na rysunku 5.9 zaob-
serwować można, że maksimum piku przesuwa się w stronę wyższych kątów, a jego inten-
sywność maleje wraz ze wzrostem grubości warstwy Cu od 0 do 0.4 nm. Przy zwiększeniu
grubości do 0.6 nm położenie maksimum refleksu wynosi 2θ=41.80°, a więc występuje dla
kąta mniejszego niż dla próbki z warstwą Cu o grubości 0.4 nm.

Dokładna analiza profilu piku (111) pozwala na oszacowanie stałej sieci a i określenie
ze wzoru Scherrera wielkości ziaren krystalograficznych. Profil piku został dopasowany za
pomocą funkcji pseudo-Voigta. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 5.2. Z zestawienia
widać, że przy stopniowym zwiększaniu grubości pojedynczej warstwy Cu do 0.4 nm stała
sieci a i wielkość ziaren systematycznie maleje. Dalsze zwiększanie zawartości Cu powo-
duje odwrócenie tej tendencji.
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Rysunek 5.9: Profil piku (111) próbek [Cux nmFe/Pd]*5 (x=0; 0.2; 0.4; 0.6 nm) wraz z dopasowa-
niem teoretycznym za pomocą funkcji pseudo-Voigta.

2θ (111) Stała sieci a Rozmiar ziaren
[°] [Å] [nm]

[Cu0.6nm/Fe/Pd]*5 41.80 ± 0.04 3.739 ± 0.003 4.73 ± 0.08
[Cu0.4nm/Fe/Pd]*5 41.92 ± 0.05 3.728 ± 0.004 4.14 ± 0.07
[Cu0.2nm/Fe/Pd]*5 41.60 ± 0.03 3.756 ± 0.002 5.46 ± 0.10

[Fe/Pd]*5 41.18 ± 0.01 3.793 ± 0.001 5.88 ± 0.10

Tabela 5.2: Parametry sieciowe i wielkość ziaren w zależności od zawartości Cu w układzie
[Cux nm/Fe/Pd].

5.4 Podsumowanie rozdziału
W rozdziale opisano metodykę wytwarzania próbek oraz kontroli ich składu i struktury.

Do najważniejszych wniosków z badań należy zaliczyć następujące spostrzeżenia:

• Warstwy częściowo mieszają się już na etapie preparatyki układu wielowarstwowego

• Wprowadzenie Cu do układu Fe/Pd powoduje nieznaczne modyfikacje w strukturze
wielowarstw. Zmianie ulegają przede wszystkim parametry sieciowe, wielkość zia-
ren, a także szorstkość powierzchni wielowarstw

• Układ wielowarstwowy Cu/Fe/Pd charakteryzuje się strukturą nanokrystaliczną

• Ziarna krystalograficzne warstw są zorientowane w kierunku [111].



Rozdział 6

Optymalizacja grubości warstw i
procesu wygrzewania

W niniejszym rozdziale opisano badania mające na celu odpowiednie dobranie pa-
rametrów procesu wytwarzania stopu FePd. Optymalizacja przebiegała dwustopniowo.
W pierwszym etapie przy stałych warunkach wygrzewania dobrano grubości warstw Fe
i Pd, w drugim zaś metodykę wygrzewania. Zmiany strukturalne zachodzące przy zmia-
nie składu próbek były badane za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej, zaś zmiany własności
magnetycznych pod wpływem wygrzewania przy użyciu magnetometrii SQUID.

6.1 Dobór grubości warstw Fe i Pd
Analizę strukturalną wykonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej na próbkach o róż-

nej grubości warstw Fe i Pd. Pomiary przeprowadzone były bezpośrednio po naniesieniu
wielowarstw oraz po ich wygrzaniu metodą RTA. Pojawienie się refleksów świadczących
o tworzeniu się uporządkowanego stopu FePd o strukturze L10 było kryterium wyboru naj-
lepszego składu próbek. Pomiary miały na celu również wyznaczenie stałych sieci oraz
określenie orientacji krystalitów i ich wielkości.

6.1.1 Struktura wielowarstw Fe(x nm)/Pd(y nm)

Na rysunku 6.1 zestawiono widma dyfrakcyjne wielowarstw Fe(x nm)/Pd(y nm) dla gru-
bości Fe zmieniającej się od 0.8 do 1.0 nm i grubości Pd zmieniającej się od 1.0 do 1.2 nm.
W zakresie kąta 2θ pomiędzy 20°a 60° (poza refleksem pochodzącym od podłoża Si) wi-
doczny jest jeden refleks pochodzący od warstwy. Jego źródłem są krystality zorientowane
w kierunku [111]. Dla żadnej z badanych próbek nie zaobserwowano refleksów pochodzą-
cych od czystego Fe i Pd, refleksu (200), a także pików (001) i (002) pochodzących od
uporządkowanego stopu.

Na rysunku 6.2 przedstawiono profile piku (111) wraz z dopasowaniem ich kształtu
za pomocą funkcji pseudo-Voigta. Wyraźnie widać, że wraz ze wzrostem koncentracji Pd
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Rysunek 6.1: Widma dyfrakcyjne wielowarstw [Fe1.0nm/[Pd1.0nm]*5, [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5
i [Fe0.8nm/Pd1.2nm]*5. Czerwoną przerywaną linią zostały zaznaczone pozycje refleksów (001),
(111), (200) i (002) wyznaczonych dla litego stopu FePd o strukturze L10.

w próbkach, położenie maksimum refleksu przesuwa się w stronę mniejszych kątów 2θ.
Oznacza to, że stała sieci a systematycznie rośnie. Równocześnie zmniejsza się szerokość
połówkowa refleksu, czyli rośnie wielkość ziaren. Otrzymane wartości stałej sieci a wraz
z rozmiarami ziaren wyznaczonymi z wzoru Scherrera zestawiono w tabeli 6.1.

2θ (111) Stała sieci a Rozmiar ziaren
[°] [Å] [nm]

[Fe1.0nm/Pd1.0nm]*5 41.51 ± 0.02 3.763 ± 0.001 4.86 ± 0.08
[Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 41.18 ± 0.01 3.793 ± 0.001 5.88 ± 0.10
[Fe0.8nm/Pd1.2nm]*5 40.96 ± 0.01 3.812 ± 0.001 7.05 ± 0.12

Tabela 6.1: Parametry sieciowe i wielkości ziaren wielowarstw [Fe(x nm)/Pd(y nm)]*5.
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Rysunek 6.2: Profil piku (111) wielowarstw [Fe(x nm)/Pd(y nm)]*5 wraz z dopasowaniem kształtu
za pomocą funkcji pseudo-Voigta.

6.1.2 Struktura wygrzanych wielowarstw Fe(x nm)/Pd(y nm)

W kolejnym kroku zbadano, jak zmienia się struktura wielowarstw Fe(x nm)/Pd(y nm) po
wygrzewaniu metodą RTA. Wygrzewanie trwało 90 sekund w temperaturze 600°C, którą
osiągano z szybkością 400°C/s.

Na rysunku 6.3 zestawiono widma dyfrakcyjne wygrzanych układów wielowarstwo-
wych [Fe1.0nm/Pd1.0nm]*5, [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 i [Fe0.8nm/Pd1.2nm]*5. Podobnie jak w przy-
padku warstw niewygrzanych, nie zaobserwowano refleksu (001) w żadnym z dyfrakto-
gramów. Jednakże w porównaniu z widmem układu niewygrzanego, w widmie układu
[Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 pojawiają się rozdzielone refleksy (200) i (002), których źródłem jest
dystorsja tetragonalna. Pojawienie się wspomnianej dystorsji tetragonalnej świadczyć może
o tworzeniu się struktury stopu L10. Jednoznacznym dowodem na to powinna być jednak
obecność refleksu (001). Brak tego piku może być spowodowany niską intensywnością
w porównaniu do tła oraz obecnością tekstury (111).

Na rysunku 6.4 zestawiono profile pików (111) wygrzanych próbek, wraz z dopasowa-
niem ich kształtu przy pomocy funkcji pseudo-Voigta. Z zestawienia wynika, że wygrzane
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Rysunek 6.3: Widma dyfrakcyjne wielowarstw [Fe1.0nm/[Pd1.0nm]*5, [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5
i [Fe0.8nm/Pd1.2nm]*5 wygrzanych metodą RTA. Czerwoną przerywaną linią zostały zaznaczone po-
zycje refleksów (001), (111), (200) i (002) litego stopu FePd o strukturze L10.

układy [Fe1.0nm/Pd1.0nm]*5 i [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 charakteryzują się podobnymi wartościa-
mi stałej sieci a jak również podobną wielkością krystalitów. W przypadku wygrzanej prób-
ki [Fe0.8nm/Pd1.2nm]*5 zaobserwowano duże przesunięcie maksimum refleksu w kierunku
mniejszych kątów (zwiększenie stałej sieci a), a także wyraźne zmniejszenie się szeroko-
ści połówkowej piku (111) (wzrost rozmiaru ziaren) w porównaniu do pozostałych próbek.
Parametry wyznaczone z widm dyfrakcyjnych zebrano w tabeli 6.2. Pojawienie się pików

2θ (111) Stała sieci a Rozmiar ziaren
[°] [Å] [nm]

Fe1.0nm/Pd1.0nm]*5 41.02 ± 0.01 3.807 ± 0.001 7.67 ± 0.13
Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 40.94 ± 0.01 3.814 ± 0.001 8.15 ± 0.14
Fe0.8nm/Pd1.2nm]*5 40.56 ± 0.01 3.848 ± 0.001 22.89 ± 0.40

Tabela 6.2: Parametry sieciowe i wielkości ziaren wygrzanych wielowarstw [Fe(x nm)/Pd(y nm)]*5.
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Rysunek 6.4: Profil refleksu (111) wielowarstw [Fe(x nm)/Pd(y nm)]*5 wygrzanych metodą RTA
wraz z dopasowaniem kształtu linii funkcją pseudo-Voigta.

(200) i (002) w widmach układu [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5, świadczących o tendencji do two-
rzenia się uporządkowanego stopu, zdecydowało o wyborze takich grubości pojedynczych
warstw Fe i Pd do dalszych badań.

6.2 Dobór warunków wygrzewania próbek
Dla uzyskania pożądanych właściwości magnetycznych, konieczne było dobranie od-

powiedniej metody wygrzewania próbek. Podstawowym kryterium jakim się kierowano był
kształt pętli histerezy zarejestrowanej dla próbek poddanych różnym rodzajom wygrzewa-
nia. Krzywe namagnesowania zmierzono za pomocą magnetometru SQUID. Pomiary prze-
prowadzano w zewnętrznym polu magnetycznym przyłożonym równolegle i prostopadle
do płaszczyzny próbki.

Na rysunku 6.5 a) przedstawiono pętle histerezy niewygrzanej próbki
[Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 na podłożu SiO2 zmierzone w zewnętrznym polu magnetycznym
skierowanym równolegle i prostopadle do płaszczyzny próbki. Widać, że kształt obu
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a)

b)

Rysunek 6.5: Pętle histerezy uzyskane za pomocą magnetometru SQUID zmierzone w zewnętrz-
nym polu przyłożonym w kierunku równoległym i prostopadłym do płaszczyzny dla a) wielowar-
stwowej próbki [Fe/Pd]*5, b) stopu FePd powstałego po wygrzewaniu metodą RTA.

pętli jest różny. W kierunku równoległym do powierzchni, namagnesowanie nasycenia
osiągane jest przy znacznie mniejszych wartościach przyłożonego pola magnetycznego
niż w kierunku prostopadłym do powierzchni. Różnica wynosi około 1 T. Tak więc oś
równoległa do płaszczyzny próbki jest kierunkiem łatwego namagnesowania, zaś oś
prostopadła do powierzchni stanowi kierunek trudnego namagnesowania. Z pomiarów
wynika także, że próbka charakteryzuje się bardzo małą wartością pola koercji (poniżej
5 mT) w kierunku równoległym do powierzchni próbki. Aby osiągnąć jak największą
składową namagnesowania w kierunku prostopadłym zastosowano wygrzewanie.
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W pierwszym kroku wygrzewano próbki metodą RTA w temperaturze 600°C przez 90
sekund. Następnie wykonano pomiary pętli histerezy w polu magnetycznym równoległym
i prostopadłym do płaszczyzny warstw. Na rysunku 6.5 b) przedstawiono wyniki tych po-
miarów.

a)

b)

Rysunek 6.6: a) Zależność namagnesowania od indukcji pola magnetycznego B dla układu wie-
lowarstwowego [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 po różnych typach wygrzewania. Krzywe uzyskano dla pola
magnetycznego skierowanego prostopadle do powierzchni próbki. b) Zależność namagnesowania
od indukcji pola magnetycznego B dla układu wielowarstwowego [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 wygrzanego
w warunkach UHV poprzedzonym wygrzewaniem metodą RTA dla pola magnetycznego skierowa-
nego równolegle i prostopadle do powierzchni próbki.
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Kształt krzywych namagnesowania zmienił się, ale oś łatwa namagnesowania nadal
leży w płaszczyźnie próbki. W porównaniu do pętli histerezy dla niewygrzanej próbki,
zaobserwowano że pole koercji w kierunku równoległym do powierzchni zwiększa się do
około 20 mT, zaś namagnesowanie nasycenia w kierunku prostopadłym podobnie jak dla
próbki niewygrzanej osiągane jest przy przyłożonym zewnętrznym polu magnetycznym
o indukcji rzędu 1 T.

Ponieważ eksperymenty, w których zastosowano inne temperatury i czasy wygrzewania
metodą RTA przynosiły zbliżone rezultaty, zdecydowano się na przeprowadzenie dodatko-
wego wygrzewania w warunkach ultrawysokiej próżni.

Na rysunku 6.6 a) znajduje się zestawienie krzywych namagnesowania zmierzonych
dla próbek wygrzanych w warunkach UHV przez 5 min. w temperaturze 650°C i przez 60
min. w temperaturze 700°C. Eksperymenty zostały przeprowadzone na próbce wygrzanej
metodą RTA, a następnie podzielonej na kilka kawałków. Wyniki te porównano z pętlą
histerezy zmierzoną po wygrzewaniu tylko metodą RTA. Dla przejrzystości zestawiono
jedynie pomiary dokonane w zewnętrznym polu magnetycznym przyłożonym prostopadle
do powierzchni próbki. Z zestawionych wyników widać, że najwyższą wartość pola koercji
(rzędu 200 mT) uzyskano po godzinnym wygrzewaniu w temperaturze 700 °C.

Na rysunku 6.6 b) zestawiono krzywe namagnesowania zebrane dla pola magnetyczne-
go przyłożonego równolegle i prostopadle do płaszczyzny próbki wygrzanej przez godzinę
w warunkach UHV (poprzedzonych wygrzewaniem metodą RTA).

Podobny kształt pętli histerezy zmierzonych w obu kierunkach świadczy o tym, że prób-
ka posiada zarówno równoległą jak i prostopadłą do płaszczyzny warstwy składową ma-
gnetyzacji. Może to oznaczać, że wektor namagnesowania jest odchylony od płaszczyzny
próbki (pod kątem różnym od 90°). Przedstawione wyniki badań magnetycznych wskazują
na to, że dla uzyskania prostopadłej składowej namagnesowania niezbędne jest dwustop-
niowe wygrzewanie.

6.3 Podsumowanie rozdziału
W rozdziale opisano procedurę eksperymentalną zastosowaną dla uzyskania stopu

FePd. Przedstawiono wyniki badań strukturalnych naniesionych warstw, jak również zmia-
nę własności magnetycznych w zależności od parametrów procesu wygrzewania. Zoptyma-
lizowano procedurę wygrzewania dla uzyskania możliwie najlepszych właściwości magne-
tycznych. Sprawdzono także, jak zmieniają się właściwości próbek w zależności od zmiany
konfiguracji warstw. Najlepsze wyniki uzyskano dla próbki [Fe0.9nm/Pd1.1nm]*5 wygrzewa-
nej dwustopniowo. W pierwszym kroku zastosowano metodę RTA przez 90 sekund w tem-
peraturze 600°C, a następnie wygrzewanie w warunkach UHV przez godzinę w tempera-
turze 700°C. Wyżej opisana procedura wygrzewania została zastosowana dla pozostałych
próbek omówionych w pracy.



Rozdział 7

Stop FePdCu na płaskich podłożach SiO2

W niniejszym rozdziale zostały opisane badania wpływu Cu na właściwości struktural-
ne i magnetyczne stopu FePd otrzymanego w wyniku stosowania dwóch różnych sposobów
wygrzewania. Pierwszy z nich to wygrzewanie metodą RTA, podczas gdy drugi to wygrze-
wanie w warunkach ultrawysokiej próżni poprzedzone wygrzewaniem metodą RTA. W obu
przypadkach temperatury i czasy wygrzewania zostały dobrane w oparciu o wyniki opisane
w poprzednim rozdziale. Do badań składu próbek użyto metody wstecznego rozprasza-
nia jonów. Reflektometria rentgenowska posłużyła do wyznaczenia gęstości, grubości oraz
szorstkości warstwy stopu. Morfologię powierzchni badano przy użyciu skaningowego mi-
kroskopu elektronowego. Wyniki strukturalne pochodziły z pomiarów za pomocą dyfrakcji
rentgenowskiej, zaś magnetyczne z pomiarów za pomocą magnetometru SQUID. Uzupeł-
nieniem opisanych powyżej technik były badania mikroskopią sił atomowych i sił magne-
tycznych.

7.1 Stop FePdCu otrzymany po wygrzewaniu metodą
RTA

7.1.1 Badanie składu stopu - metoda RBS
Do badań RBS użyto wiązki jonów 4He+ o energii 1700 keV. Wyniki pomiarów próbek

stopów powstałych po wygrzewaniu RTA zestawiono na rysunku 7.1. W widmach wyróżnić
można piki, pochodzące od rozpraszania jonów na atomach (jądrach) O, Si, Fe, Cu i Pd.
Źródłem załamania występującego na krawędzi Si jest obecność amorficznej warstwy SiO2
o grubości 100 nm na podłożu próbek.

Powiększenie zakresu widma, w którym widoczne są piki Fe, Cu i Pd znajduje się po
prawej stronie rysunku 7.1. Widoczny rezultat symulacji uzyskano za pomocą programu
SIMNRA . Zastosowano model, w którym próbkę podzielono na 3 warstwy: stop FePdCu,
warstwa SiO2 i podłoże Si. Wyznaczone udziały atomowe pierwiastków zestawiono w ta-
beli 7.1 i porównano z nominalnymi. Należy dodać, że mała odległość pomiędzy pikami
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a)

b)

c)

Rysunek 7.1: Wyniki RBS dla stopu a) FePd+25% Cu, b) FePd+18% Cu, c) FePd+10% Cu po
wygrzewaniu metodą RTA. Po lewej stronie znajdują się zmierzone widma, po prawej powiększenie
zakresu, w którym znajdują się piki pochodzące od Fe, Cu i Pd. Na wykresy zostały naniesione
również krzywe będące wynikiem symulacji do modelu badanego systemu (zielona linia ciągła).
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Skład Nominalny Nominalny Nominalny
wielowarstwy udział Fe udział Pd udział Cu

[%] [%] [%]
[Cu0.6nm/Fe/Pd]*5 38 37 25
[Cu0.4nm/Fe/Pd]*5 41 40 18
[Cu0.2nm/Fe/Pd]*5 46 44 10

Skład Wyznaczony Wyznaczony Wyznaczony
wielowarstwy udział Fe udział Pd udział Cu

[%] [%] [%]
[Cu0.6nm/Fe/Pd]*5 36.99 ± 1.13 38.84 ± 0.83 24.18 ± 1.55
[Cu0.4nm/Fe/Pd]*5 41.44 ± 1.07 40.49 ± 0.73 18.07 ± 1.85
[Cu0.2nm/Fe/Pd]*5 45.66 ± 1.15 43.64 ± 0.79 10.70 ± 2.28

Tabela 7.1: Porównanie nominalnych udziałów atomowych Fe, Pd i Cu w próbkach FePd+x% Cu
i wyznaczonych za pomocą symulacji widma RBS.

pochodzącymi od rozpraszania jonów 4He+ na Fe i Cu jest głównym źródłem zwiększonej
niepewności w wyznaczeniu udziału Fe i Cu w próbkach.

Udziały atomowe pierwiastków wyznaczone z pomiarów RBS pozostają w dobrej zgod-
ności w granicach niepewności z udziałami nominalnymi. Jedynie w przypadku wielowar-
stwy [Cu0.6nm/Fe/Pd]*5 obserwowano nieco większą różnicę pomiędzy wartościami uzy-
skanymi z pomiaru RBS, a nominalnym udziałem, jednakże nie przekracza ona 1%.

7.1.2 Reflektometria promieniowania X
Na rysunku 7.2 zestawiono widma reflektometrii rentgenowskiej wykonanej na prób-

kach stopu FePdCu uzyskanego po wygrzewaniu RTA wraz z wynikami symulacji. Widma
dopasowano za pomocą programu X’Pert Reflectivity wykorzystując algorytm Parra-
ta [Par54]. Z uwagi na to, że podczas wygrzewania składowe struktury wielowarstwowej
wymieszały się zastosowano model jednej warstwy stopu FePdCu i dopasowywano jego
gęstość, grubość oraz szorstkość. Wyniki przeprowadzonej analizy zestawiono w tabeli 7.2.

Widoczne jest, że szorstkość powierzchni stopu i interfejsu stop/podłoże zwiększa się
wraz ze zwiększaniem zawartości Cu w próbkach. Wyznaczona grubość warstwy stopowej
jest nieco mniejsza w porównaniu do nominalnej grubości układu wielowarstwowego. Mo-
że to być związane z efektem odwilżania (ang. dewetting), który polega na przekształceniu
się ciągłej warstwy w nieregularne wyspy. Efekt ten został także zaobserwowany w ob-
razach uzyskanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyniki analizy
numerycznej wskazują na to, że stop FePd+10% Cu charakteryzuje się największą gęstością
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Rysunek 7.2: Widma XRR próbek stopu FePdCu uzyskanych po wygrzewaniu RTA. Czerwoną
linią zaznaczono wynik dopasowania teoretycznego.

Gęstość Grubość Szorstkość Szorstkość
Skład stopu warstwy powierzchni stop/podłoże

[g/cm3] [nm] [nm] [nm]
FePd+25% Cu 9.21 ± 0.02 11.99 ± 0.01 0.92 ± 0.01 1.43 ± 0.07
FePd+18% Cu 9.08 ± 0.05 11.26 ± 0.02 0.85 ± 0.01 1.35 ± 0.07
FePd+10% Cu 9.76 ± 0.03 10.33 ± 0.01 0.75 ± 0.01 1.16 ± 0.05

FePd 9.13 ± 0.02 9.76 ± 0.01 0.65 ± 0.01 1.13 ± 0.02

Tabela 7.2: Parametry wyznaczone z dopasowań teoretycznych widm XRR stopu FePd+x% Cu
[x=25, 18, 10, 0].

wynoszącą 9.76 ± 0.03 g/cm3, co może być związane z małą liczbą defektów w porównaniu
do stopów z inną zawartością Cu.
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7.1.3 Skaningowa mikroskopia elektronowa
Na rysunku 7.3 przedstawiono obrazy uzyskane za pomocą skaningowego mikroskopu

elektronowego dla stopów a) FePd, b) FePd+10% Cu, c) FePd+18% Cu powstałych po
wygrzewaniu metodą RTA.

a)

b) c)

Rysunek 7.3: Obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego dla: a) FePd, b) FePd+10% Cu,
c) FePd+18% Cu uzyskane po wygrzewaniu metodą RTA.

Widać, że powierzchnia próbek charakteryzuje się ziarnistą morfologią. Ciemne obsza-
ry widoczne na obrazach są interpretowane jako obraz czystego podłoża lub podłoża wraz
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z cienką warstwą stopu, zaś szare obszary to utworzony stop. Tę interpretację obrazów
przyjęto na podstawie analizy dyspersji energii EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectro-
scopy). Uzyskana struktura jest wynikiem pierwszej fazy tworzenia stopu na podłożu, jaką
jest tworzenie się wysp, co wynika z efektu odwilżania.

Zaobserwowano, że w przypadku FePd podłoże jest dobrze zwilżane, co objawia się
dużym pokryciem powierzchni przez stop. W przypadku obrazów stopu zawierającego Cu
jak na rysunku 7.3 b) i 7.3 c) uwidaczniają się większe niż w przypadku obrazu 7.3 a)
obszary niepokrytego podłoża (czarne obszary). Zaobserwowano również, że obecność Cu
zwiększa rozmiary ziaren.

7.1.4 Dyfrakcja rentgenowska
Na rysunku 7.4 przedstawiono widma uzyskane za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej

dla próbek FePd+x% Cu [x=0, 10, 18, 25] wygrzanych metodą RTA. We wszystkich wid-

Rysunek 7.4: Zestawienie widm dyfrakcyjnych dla próbek FePd+x% Cu [x=0, 10, 18, 25] wy-
grzanych metodą RTA. Czerwoną linią zostały zaznaczone pozycje refleksów dla litego stopu FePd
o strukturze L10.

mach zaobserwowano dominujący refleks (111) charakterystyczny dla stopu FePd. Ponadto
w widmie układu FePd i w widmach układu FePdCu pojawiają się odseparowane od siebie
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refleksy (002) i (200). Ich obecność świadczy o istnieniu dystorsji tetragonalnej. Dodatko-
wo w widmach próbek stopu z Cu pojawia się pik (001), który jest zabroniony dla struktury
ściennie centrowanej (fcc), co świadczy o pojawieniu się w stopie nadstruktury. Obecność
tego piku stanowi dowód na porządkowanie się stopu, potwierdza istnienie dystorsji te-
tragonalnej, a także orientacji ziaren w kierunku [001]. W miarę wzrostu zawartości Cu
w próbkach refleksy (001) i (002) podobnie jak (111) przesuwają się w stronę wyższych
kątów. Świadczy to o zmniejszaniu się stosunku stałych sieci c/a.

Na podstawie analizy profilu refleksów (001), (111), (200) i (002) określono stałe sie-
ciowe a i c, stosunek c/a oraz rozmiar krystalitów dla stopów FePd i FePdCu. Wyniki te
zestawiono w tabeli 7.3. Wyraźnie widać, że w przypadku wszystkich próbek z Cu mamy

FePd FePd+10% Cu FePd+18% Cu FePd+25 % Cu
2θ (001) [°] - 25.74 ± 0.04 26.89 ± 0.03 30.01 ± 0.02
2θ (111) [°] 40.94 ± 0.01 41.41 ± 0.01 41.82 ± 0.03 42.65 ± 0.02
2θ (200) [°] 47.71 ± 0.05 46.65 ± 0.11 47.38 ± 0.05 47.47 ± 0.06
2θ (002) [°] 49.11 ± 0.11 52.94 ± 0.03 55.36 ± 0.03 62.69 ± 0.04

Stała sieci a [Å] 3.808 ± 0.004 3.889 ± 0.008 3.833 ± 0.004 3.826 ± 0.005
Stała sieci c [Å] 3.706 ± 0.008 3.456 ± 0.005 3.312 ± 0.003 2.975 ± 0.002

Stosunek c/a 0.973 ± 0.003 0.889 ± 0.003 0.864 ± 0.002 0.778 ± 0.002
L001 [nm] - 6.55 ± 0.11 5.73 ± 0.10 7.88 ± 0.14
L111 [nm] 8.15 ± 0.14 8.17 ± 0.14 6.24 ± 0.11 8.97 ± 0.16
L200 [nm] 7.37 ± 0.13 2.47 ± 0.04 9.41 ± 0.16 11.18 ± 0.20
L002 [nm] 13.30 ± 0.23 6.09 ± 0.11 4.32 ± 0.08 5.77 ± 0.10

Tabela 7.3: Pozycje pików dyfrakcyjnych 2θ, stałe sieci a, c oraz wielkości ziaren Lxxx(długości
korelacji) dla próbek FePd+x% Cu [x=0, 10, 18, 25] wygrzanych metodą RTA.

do czynienia z materiałem nanokrystalicznym o wielkościach krystalitów nie przekraczają-
cych 14 nm. Rozmiary ziaren wyznaczone z analizy poszczególnych refleksów różnią się.
Może to świadczyć o kształcie ziaren odbiegającym od kulistego. Dokładniejsza analiza
tego problemu została opisana w pracy [Kru10].

Rysunek 7.5 przedstawia stosunki scałkowanych intensywności pików I(001)/I(111)
oraz I(001)/I(002) dla stopu FePd+x% Cu [x=0, 10, 18, 25]. Stosunek I(001)/I(111), dla
uporządkowanej struktury tetragonalnej, jest względną miarą liczby ziaren zorientowanych
w kierunku [001] do ziaren zorientowanych w kierunku [111], zaś iloraz I(001)/I(002) opi-
suje stopień uporządkowania chemicznego.

Z zestawionej zależności widać, że uporządkowanie chemiczne stopu FePdCu (stosu-
nek I(001)/I(002)) rośnie wraz ze wzrostem zawartości miedzi, osiągając maksimum dla
zawartości Cu równej 18%, by następnie zmaleć dla zawartości Cu równej 25%. Stosunek
I(001)/I(111) rośnie w przybliżeniu liniowo ze wzrostem stężenia Cu w próbkach, co może
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Rysunek 7.5: Stosunek scałkowanych intensywności pików I(001)/I(111) (czarna linia) oraz
I(001)/I(002) (niebieska linia) w zależności od zawartości Cu w próbkach wygrzewanych metodą
RTA. Punkty połączono liniami dla większej przejrzystości.

świadczyć o wzroście liczby ziaren zorientowanych w kierunku [001] w stosunku do ziaren
zorientowanych w kierunku [111]. Systematyczne zmniejszanie się wartości c/a i wzrost
stosunku scałkowanych intensywności pików I(001)/I(111) ze wzrostem zawartości Cu za-
obserwowano również w układach FePtCu [Yan06] i FePdCu [Kan09] otrzymywanych me-
todą rozpylania jonowego.

7.1.5 Pomiary magnetyczne - magnetometria SQUID
Na rysunku 7.6 przedstawiono pętle histerezy uzyskane dla stopu FePd oraz stopu

FePd+10% Cu wygrzanych metodą RTA. Pomiary wykonano w zewnętrznym polu skie-
rowanym prostopadle i równolegle do powierzchni stopu.

Otrzymane wyniki świadczą o tym, że dodanie Cu wpłynęło na własności magnetycz-
ne stopu FePd. Podobny kształt krzywej namagnesowania zmierzonej w polu zewnętrznym
prostopadłym i równoległym do powierzchni stopu świadczy o pojawieniu się prostopadłej
składowej namagnesowania. Istotną zmianą jest również zwiększenie pola koercji w kie-
runku równoległym do płaszczyzny warstwy z około 20 mT dla stopu FePd do około 100
mT dla stopu FePd+10% Cu.
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a)

b)

Rysunek 7.6: Pętle histerezy uzyskane dla próbki FePd i próbki FePd+10% Cu wygrzanych metodą
RTA. Czerwone krzywe przedstawiają dane dla pomiaru w polu magnetycznym przyłożonym rów-
nolegle do płaszczyzny próbki, zaś czarne krzywe w polu magnetycznym prostopadłym do płasz-
czyzny próbki.

7.1.6 Mikroskopia AFM/MFM
Na rysunku 7.7 przedstawiono zestawienie obrazu topograficznego i magnetycznego

stopów FePd i FePd+10% Cu wygrzanych metodą RTA. Wyniki uzyskano za pomocą mi-
kroskopu AFM/MFM. Obraz morfologii powierzchni potwierdza wnioski o ziarnistej struk-
turze obu stopów obserwowanej za pomocą mikroskopu SEM. Pomimo tego, że stopy nie
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a) b)

c) d)

Rysunek 7.7: Obrazy topograficzne (lewa strona) i magnetyczne (prawa strona) zarejestrowane
mikroskopem AFM/MFM dla stopów FePd (górny rząd) i FePd+10% Cu (dolny rząd) wygrzanych
metodą RTA.

posiadały prostopadłej anizotropii magnetycznej (zgodnej z kierunkiem namagnesowania
ostrza MFM), sygnał z mikroskopu MFM pokazał, że istnieje różnica pomiędzy obrazem
magnetycznym a topografią powierzchni. Świadczy to o istnieniu niezerowej składowej na-
magnesowania prostopadłego do płaszczyzny badanych układów FePd i FePd+10% Cu.
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7.2 Stop FePdCu otrzymany po wygrzewaniu metodą
RTA i w UHV

7.2.1 Skaningowa mikroskopia elektronowa
Na rysunku 7.8 przedstawiono obrazy uzyskane za pomocą skaningowego mikroskopu

elektronowego dla stopów: a) FePd b) FePd+10% Cu, c) FePd+18% Cu powstałego przez
wygrzewanie w warunkach UHV po wcześniejszym wygrzewaniu metodą RTA. Podobnie

a)

b) c)

Rysunek 7.8: Zestawienie obrazów SEM próbek wygrzanych przez 60 min w warunkach UHV po
wcześniejszym wygrzewaniu metodą RTA: a) FePd b) FePd+10% Cu c) FePd+18% Cu.
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jak w przypadku obrazów próbek wygrzanych metodą RTA, na powierzchni stopu moż-
na wyróżnić ziarna, które składają się na kolejne nieciągłe warstwy stopu. W porównaniu
do zaprezentowanych wcześniej próbek FePd wygrzanych jedynie metodą RTA, można za-
uważyć, że obrazy zarejestrowane po godzinnym wygrzewaniu w ultrawysokiej próżni mają
mniej obszarów ciemnych. Oznacza to większe pokrycie podłoża przez stop i lepsze zwil-
żanie. Dla próbek zawierających Cu nie zaobserwowano znaczących zmian w morfologii
powierzchni zależnych od ilości Cu oraz metody wygrzewania. Podobnie jak w przypadku
próbek wygrzanych jedynie metodą RTA zaobserwowano, że obecność Cu zwiększa roz-
miary ziaren.

7.2.2 Dyfrakcja rentgenowska
Na rysunku 7.9 przedstawiono widma dyfrakcyjne dla układów FePd+x% Cu [x= 0, 10,

18, 25] wygrzanych przez godzinę w warunkach ultrawysokiej próżni po wcześniejszym
wygrzewaniu metodą RTA.

Rysunek 7.9: Zestawienie widm dyfrakcyjnych dla próbek PdFe+x% Cu [x=0, 10, 18, 25] wygrza-
nych metodą RTA a następnie w warunkach UHV.

W porównaniu z widmami dla próbek wygrzanych tylko metodą RTA (rys. 7.4) wi-
doczne jest zwiększenie intensywności refleksów (001) i (002) z równoczesnym zmniej-
szeniem się intensywności refleksu (111). Zwiększa się więc liczba ziaren zorientowanych
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FePd FePd+10% Cu FePd+18% Cu FePd+25% Cu
2θ (001) [°] - 25.43 ± 0.01 26.18 ± 0.01 30.04 ± 0.01
2θ (111) [°] 40.83 ± 0.01 41.36 ± 0.01 41.55 ± 0.01 42.71 ± 0.01
2θ (200) [°] 47.66 ± 0.04 46.13 ± 0.05 47.23 ± 0.05 47.35 ± 0.05
2θ (002) [°] 49.67 ± 0.08 52.21 ± 0.01 53.81 ± 0.02 62.69 ± 0.02

Stała sieci a [Å] 3.812 ± 0.003 3.931 ± 0.004 3.844 ± 0.004 3.835 ± 0.001
Stała sieci c [Å] 3.666 ± 0.006 3.500 ± 0.001 3.403 ± 0.001 2.973 ± 0.001

Stosunek c/a 0.961 ± 0.002 0.890 ± 0.001 0.885 ± 0.001 0.775 ± 0.001
L001 [nm] - 11.28 ± 0.20 8.31 ± 0.14 8.40 ± 0.15
L111 [nm] 9.48 ± 0.17 12.53 ± 0.21 11.92 ± 0.16 9.01 ± 0.16
L200 [nm] 9.68 ± 0.17 3.83 ± 0.07 5.23 ± 0.09 5.26 ± 0.09
L002 [nm] 16.29 ± 0.28 9.23 ± 0.16 4.99 ± 0.09 10.32 ± 0.18

Tabela 7.4: Pozycje pików dyfrakcyjnych, stałe sieci oraz wielkości ziaren Lxxx (długości korelacji)
dla stopów FePd+x% Cu [x = 0, 10, 18, 25] wygrzanych w warunkach UHV po wcześniejszym
wygrzewaniu metodą RTA.

w kierunku [001]. Pozycje pików dyfrakcyjnych, stałe sieci oraz wielkości ziaren (długości
korelacji) Lxxx wyznaczone na podstawie analizy widm dyfrakcyjnych zebrano w tabeli 7.4.

Na rysunku 7.10 zilustrowano stosunek stałych sieciowych c/a w funkcji zawartości
Cu w próbkach wygrzanych metodą RTA oraz dwustopniowo metodą RTA i w warunkach
ultrawysokiej próżni. Zauważyć można, że podobnie jak dla stopów wygrzanych tylko me-

Rysunek 7.10: Stosunek stałych sieciowych c do a w funkcji zawartości Cu w próbkach wygrza-
nych metodą RTA i w warunkach ultrawysokiej próżni poprzedzonym wygrzewaniem RTA. Punkty
połączono liniami dla większej przejrzystości.
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todą RTA, dystorsja tetragonalna zwiększa się wraz ze zwiększaniem się zawartości Cu
w stopie. Dodatkowe wygrzewanie w warunkach ultrawysokiej próżni nie spowodowało
znaczącej zmiany stosunku stałych sieciowych c/a w zależności od stężenia Cu.

Na rysunku 7.11 zestawiono porównanie stosunków scałkowanych intensywności pi-
ków I(001)/I(111) oraz I(001)/I(002) dla próbek wygrzanych metodą RTA i wygrzewanych
w warunkach ultrawysokiej próżni poprzedzonych wygrzewaniem metodą RTA.

a) b)

Rysunek 7.11: a) Porównanie stosunków scałkowanych intensywności pików I(001)/I(111) dla
stopów wygrzanych metodą RTA oraz w warunkach UHV poprzedzonym wygrzewaniem metodą
RTA, b) Porównanie stosunków scałkowanych intensywności pików I(001)/I(002) dla stopów wy-
grzanych metodą RTA oraz w warunkach UHV poprzedzonym wygrzewaniem metodą RTA. Punkty
połączono liniami dla większej przejrzystości.

Z uzyskanych wyników widać, że dodatkowe wygrzewanie próbek w ultrawyso-
kiej próżni powoduje wzrost wartości ilorazu scałkowanych intensywności refleksów
I(001)/I(111). Oznacza to, że ten typ wygrzewania prowadzi do zwiększenia liczby ziaren
zorientowanych w kierunku [001] w porównaniu do stopów wygrzewanych tylko metodą
RTA przy podobnym stopniu uporządkowania (stosunku I(001)/I(002)).

Podobnie jak w przypadku próbek wygrzanych tylko metodą RTA, stop uzyskany po do-
datkowym wygrzewaniu w warunkach UHV charakteryzuje się nanokrystaliczną strukturą.
Jednakże w porównaniu do wyników uzyskanych po wygrzewaniu RTA, długości korelacji
Lxxxwyznaczone z wzoru Scherrera dla prawie wszystkich pików zwiększają się. Świadczy
to o zwiększaniu się ziaren.

Z uzyskanych wyników można wywnioskować, że najkorzystniejsze właściwości struk-
turalne stopu FePdCu takie jak stosunek I(001)/I(111) czy stosunek I(001)/I(002), uzyskuje
się przy zawartości Cu w przedziale 10-18%. Dla zweryfikowania, jak własności struk-
turalne wpływają na własności magnetyczne, przeprowadzono badania pętli histerezy za
pomocą magnetometru SQUID.
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7.2.3 Pomiary magnetyczne - magnetometria SQUID
Pomiary wykonano dla stopów FePdCu o różnej zawartości Cu wygrzanych przez 60

minut w warunkach UHV poprzedzonych wygrzewaniem RTA. Na rysunku 7.12 przedsta-
wiono pętle histerezy dla stopu FePd+x% Cu [x= 0, 10, 18, 25]. Z otrzymanych wyników
widać, że kształty pętli różnią się w zależności od zawartości Cu w stopie.

a) b)

c) d)

Rysunek 7.12: Zestawienie pętli histerezy próbek z różną zawartością Cu wygrzanych przez 60
minut w warunkach UHV. Czerwone krzywe przedstawiają dane dla pomiaru w polu magnetycz-
nym przyłożonym równolegle do płaszczyzny próbki, zaś czarne krzywe w polu magnetycznym
prostopadłym do płaszczyzny próbki.

W przypadku stopu nie zawierającego Cu, podobny przebieg pętli histerezy w kierun-
ku prostopadłym do płaszczyzny warstwy jak i w kierunku do niej równoległym świadczy
o braku wyróżnionego kierunku namagnesowania. W przypadku próbki z 10% zawartością
Cu namagnesowanie nasycenia osiągane jest dla mniejszej wartości pola przyłożonego pro-
stopadle do próbki (500 mT), aniżeli dla pola przyłożonego równolegle do próbki (około
1250 mT). Oznacza to, że układ znacznie szybciej porządkuje się magnetycznie w kierunku
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prostopadłym niż równoległym do powierzchni próbki, czyli udział prostopadłej składowej
wektora namagnesowania wzrósł w stosunku do próbek niewygrzanych oraz wygrzanych
jedynie metodą RTA, jak i niezawierających Cu.

Przy zawartości Cu w stopie równej 18%, pętle histerezy dla dwóch zmierzonych kie-
runków są takie same. Wzrost ilości Cu w próbce do 25% powoduje, że łatwiejszym kierun-
kiem namagnesowania staje się oś równoległa do powierzchni próbki, a więc prostopadła
składowa wektora namagnesowania zmniejszyła się. Z uzyskanych wyników widać, że war-
tość pola koercji maleje systematycznie wraz ze wzrostem ilości Cu w próbkach. Rysunek
7.13 ilustruje tę zależność. Powodem tego jest najprawdopodobniej podstawianie atomów
Fe przez atomy Cu, na co wskazuje wstępna analiza wyników pomiarów wykonanych me-
todą EXAFS.

Rysunek 7.13: Wykres zależności pola koercji w kierunku prostopadłym od zawartości Cu w prób-
kach wygrzewanych dwustopniowo (RTA+UHV). Punkty połączono liniami dla większej przejrzy-
stości.

7.3 Podsumowanie rozdziału
W rozdziale przeanalizowano skład chemiczny stopu, a także omówiono badania struk-

turalne i magnetyczne stopu FePdCu w zależności od zawartości Cu oraz rodzaju wygrze-
wania. Z badań RBS wynika bardzo wysoka zgodność składu chemicznego otrzymanego
z eksperymentów z wartościami nominalnymi. Pomiary SEM i AFM świadczą o tym, że
wygrzane próbki charakteryzuje się ziarnistą morfologią, której źródłem jest utrata ciągło-
ści warstwy spowodowana procesem wygrzewania (odwilżanie). Ten efekt obserwowany
był zarówno dla układów wygrzewanych metodą RTA jak i dwustopniowo RTA+UHV.
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Po krótkotrwałym wygrzewaniu metodą RTA w próbkach zawierających Cu tworzy się
nadstruktura uporządkowanego nanokrystalicznego stopu o strukturze tetragonalnej. Wy-
grzewanie w warunkach UHV poprzedzone wygrzewaniem RTA prowadzi do zwiększe-
nia rozmiaru ziaren oraz zwiększenia liczby krystalitów zorientowanych w kierunku [001].
Badania magnetyczne wskazują na to, że układem posiadającym największy udział składo-
wej prostopadłej namagnesowania w porównaniu do składowej równoległej do powierzchni
próbki jest stop FePd z 10% zawartością atomową miedzi.



Rozdział 8

Stop FePdCu na nanosferach SiO2

Jak już wspomniano we wstępie do niniejszej pracy, stopy o strukturze L10 mogą sta-
nowić materiał na nośniki pamięci magnetycznych. Jednakże warstwa stopowa na amor-
ficznym podłożu SiO2 zbudowana jest z nanokrystalicznych ziaren rozłożonych w sposób
przypadkowy. Do potencjalnych aplikacji konieczne jest otrzymanie uporządkowanej struk-
tury, co można uzyskać zastępując płaskie podłoże matrycą nanosfer SiO2.

Analiza strukturalna opisana w niniejszym rozdziale miała na celu stwierdzenie czy stop
FePdCu na nanosferach ma postać odizolowanych wysp, które znajdują się na wierzchoł-
kach sfer, czy też tworzy ciągłą warstwę. Zbadano także, jak morfologia powierzchni stopu
zależy od grubości naniesionej warstwy. Do tego celu użyto skaningowego mikroskopu
elektronowego.

Uzyskane struktury przebadano także magnetycznie za pomocą magnetooptycznego
efektu Kerra. Tę metodę użyto z uwagi na możliwość zmierzenia pętli histerezy dla wielu
miejsc na próbce bez konieczności jej niszczenia (co jest niezbędne w przypadku przygo-
towania próbki do pomiarów za pomocą magnetometru SQUID). Uzupełnieniem analizy
strukturalnej i magnetycznej były badania mikroskopem sił atomowych i sił magnetycz-
nych.

8.1 Mikroskopia elektronowa SEM

8.1.1 Obrazowanie matrycy nanosfer
Na rysunku 8.1 przedstawiono obraz monowarstwy nanocząstek SiO2 o średnicy 100

nm naniesionych na podłoże Si(001), wraz z widocznym obszarem granicznym pomię-
dzy matrycą nanocząstek a podłożem. W idealnym przypadku nanocząstki powinny two-
rzyć monowarstwową matrycę o symetrii sześciokątnej (analogia do struktury najgęstszego
upakowania). Jak widać z obrazu mikroskopowego, w badanym układzie może występo-
wać kilka rodzajów defektów takiego uporządkowania. Najbardziej charakterystycznym są
szczeliny pomiędzy nanosferami. Na krawędziach tego typu obszarów obraz sfer jest ja-
śniejszy z uwagi na większe odsłonięcie powierzchni cząstek, co prowadzi do zwiększonej
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Rysunek 8.1: Obraz matrycy nanosfer o średnicy 100 nm. Na rysunku widoczne są charaktery-
styczne obszary omówione w tekście: uporządkowana struktura heksagonalna, obszar graniczny po-
między nanosferami a podłożem Si(100), odseparowanie oraz wzajemne nakrywanie się nanosfer.

emisji elektronów wtórnych. Podobny efekt obserwuje się w obszarach granicznych po-
między matrycą nanocząstek a podłożem. Innym odstępstwem od regularnej heksagonalnej
struktury nanosfer jest wzajemne nakrywanie się sfer. Obszary te widoczne są na obrazie
z mikroskopu w ciemniejszym kolorze. Konsekwencją omówionych defektów może być
lokalne zaburzenie sześciokrotnej symetrii matrycy oraz jej grubości.

8.1.2 Warstwy stopu FePdCu na nanosferach
Na rysunku 8.2 przedstawiono obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego

uzyskane dla stopu 57FePd+10% Cu o nominalnych grubościach 11 i 6.6 nanometrów przy-
gotowanych na opisanej matrycy nanosfer. Stopy zostały otrzymane po wygrzewaniu wie-
lowarstw [Cu/57Fe/Pd]*5 i [Cu/57Fe/Pd]*3 metodą RTA. Na obrazach zarejestrowanych dla
obu próbek wyraźnie widoczne są białe wyspy stopu 57FePdCu. Dodatkowo na wierzchoł-
kach wysp widać czarne punkty, odpowiadające maksymalnej grubości stopu. Ich pojawie-
nie się było uzależnione od doboru ustawień analizatora w mikroskopie. Z zestawienia
obrazów widać, że stop o grubości 6.6 nm tworzy zupełnie odizolowane wyspy, natomiast
w przypadku stopu o grubości 11 nm część wysp ma tendencję do łączenia się ze sobą.
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Rysunek 8.2: Obrazy SEM próbek stopu 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm (lewa strona) i 6.6 nm
(prawa strona) na nanosferach SiO2 o średnicy 100 nm otrzymanych po wygrzewaniu stopu metodą
RTA.

Rysunek 8.3: Obrazy SEM próbek 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm (lewa strona) i 6.6 nm (prawa
strona) na nanosferach SiO2 o średnicy 100 nm otrzymanych po wygrzewaniu stopu w warunkach
UHV (poprzedzonych wygrzewaniem metodą RTA).

Na rysunku 8.3 przedstawiono obrazy SEM próbek stopu 57FePd+10% Cu naniesionych
na nanosferach SiO2 o średnicy 100 nm po kolejnym etapie wygrzewania przeprowadzone-
go w warunkach ultrawysokiej próżni. Rysunek 8.3 a) przedstawia stop o grubości 11 nm
wraz z obszarem granicznym pomiędzy matrycą nanosfer a podłożem, zaś rysunek 8.3 b)
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stop o grubości 6.6 nm. Z porównania obrazów próbek po różnych etapach wygrzewania
wynika, że wyspy 57FePdCu widoczne na szczytach nanosfer SiO2 niezależnie od metody
wygrzewania lokują się centralnie na powierzchniach sfer i nie zmienia się ich kształt ani
wielkość.

8.2 Magnetometria MOKE
Pomiary, których wyniki zaprezentowano na rysunku 8.4, przeprowadzone zostały

w temperaturze pokojowej w konfiguracji podłużnej efektu Kerra, czułej na składową na-
magnesowania równoległą do płaszczyzny warstwy. Zmierzono próbki wygrzane w warun-
kach ultrawysokiej próżni, po uprzednim wygrzewaniu metodą RTA.

Rysunek 8.4 a) przedstawia pętlę histerezy dla stopu 57FePd+10% Cu o grubości 11
nm otrzymanego na nanosferach SiO2 o średnicy 100 nm. Stop charakteryzuje się małą

a) b)

Rysunek 8.4: Pętle histerezy stopu 57FePd+10% Cu na 100 nm nanosferach SiO2 a) dla warstwy
o grubości 11 nm b) dla warstwy o grubości 6.6 nm wygrzewanego dwustopniowo metodą RTA
i w warunkach ultrawysokiej próżni.

wartością pola koercji (około 28 mT), a namagnesowanie nasycenia osiągane jest w polu
magnetycznym o indukcji około 50 mT. Obie wartości są niższe w porównaniu do wartości
wyznaczonych dla układu FePd+10% na płaskim podłożu.

W przypadku próbki stopu 57FePd+10% Cu o grubości 6.6 nm (rysunek 8.4 b) pole ko-
ercji zmniejsza się do wartości poniżej 8 mT, zaś namagnesowanie nasycenia osiągane jest
w polu o indukcji około 100 mT. Zmiany te są związane ze zwiększonym udziałem atomów
powierzchniowych w rejestrowanym sygnale dla stopu o grubości 6.6 nm w porównaniu do
stopu o grubości 11 nm.

Zmierzenie pętli histerezy w konfiguracji polarnej (czułej na składową namagnesowa-
nia prostopadłą do płaszczyzny próbki) nie było możliwe ze względu na brak mierzalnej
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składowej namagnesowania prostopadłej do płaszczyzny próbki. Z pomiarów MOKE sto-
pów FePdCu otrzymanych na nanosferach wynika zatem, że w przeciwieństwie do stopów
otrzymanych na płaskich podłożach, łatwym kierunkiem namagnesowania jest kierunek
równoległy do płaszczyzny warstwy.

8.3 Mikroskopia AFM/MFM
Na rysunku 8.5 przedstawiono obrazy AFM/MFM uzyskane dla stopu 57FePd+10% Cu

a) b)

c) d)

Rysunek 8.5: Obrazy topograficzne (lewa strona) i magnetyczne (prawa strona) zarejestrowane mi-
kroskopem AFM/MFM dla stopu 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm (górny rząd) oraz stopu o gru-
bości 6.6 nm (dolny rząd) na nanosferach SiO2 o średnicy 100 nm otrzymanego przez wygrzewanie
metodą RTA.

o grubości 11 nm (rys. 8.5 a i rys. 8.5 b) oraz 6.6 nm (rys. 8.5 c i rys. 8.5 d) otrzyma-
nego na nanosferach SiO2 o średnicy 100 nm i powstałych po wygrzewaniu wielowarstw
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[Cu/57Fe/Pd]*5 i [Cu/57Fe/Pd]*3 metodą RTA. Po lewej stronie znajdują się obrazy topo-
grafii powierzchni próbek, zaś po prawej stronie obrazy magnetyczne.

Z uwagi na brak czułości chemicznej mikroskopu AFM obszary, w których występu-
je warstwa stopu, są nie do odróżnienia od nanosfer. Na obrazach zaobserwować można
jednak, że obraz cząstek nie ma oczekiwanego kulistego kształtu. Jest to związane z obec-
nością warstwy stopu na nanosferach oraz specyfiką pomiaru AFM związaną z wpływem
profilu ostrza mikroskopu. Dodatkowo zaobserwować można obszary z regularną matrycą
nanosfer o symetrii sześciokątnej jak również miejsca, w których występują defekty takie
jak nakładanie się nanosfer, co potwierdza wnioski z opisanej wcześniej analizy obrazów
SEM.

Podobnie jak w przypadku próbek na płaskich podłożach opisanych w poprzednim roz-
dziale, badania mikroskopem sił magnetycznych były trudne z uwagi na to, że ostrze MFM
czułe jest głównie na składową namagnesowania prostopadłą do płaszczyzny próbki. Za-
obserwowano jednak kontrast magnetyczny dla obu próbek. W przypadku stopu o grubości
11 nm dodatkowo widoczne są obszary, w których ostrze MFM indukuje domeny magne-
tyczne. Objawia się to kontrastem pomiędzy obszarami stopu znajdującego się na sąsied-
nich nanosferach.

8.4 Podsumowanie rozdziału
W rozdziale opisano badania morfologii powierzchni oraz badania magnetyczne warstw

stopu 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm i 6 nm otrzymanego na podłożu składającym się
z matrycy nanosfer SiO2 o średnicy 100 nm. Zaobserwowano, że stop tworzy odizolowane
wyspy na wierzchołkach nanosfer, które niezależnie od metody wygrzewania zachowują
swoje kształty. Zmniejszenie grubości stopu do 6.6 nm wpływa korzystnie na regularność
wysp i zapobiega ich łączeniu się. Jednakże stop o grubości 11 nm posiada lepsze wła-
sności magnetyczne (wyższe pole koercji) ze względu na większy udział atomów objęto-
ściowych do powierzchniowych niż stop o grubości 6.6 nm. Niezależnie od grubości, stopy
57FePd+10% Cu przygotowane na podłożu z nanosfer charakteryzują się namagnesowa-
niem w płaszczyźnie warstwy.



Rozdział 9

Spektroskopia mössbauerowska na
układach FePdCu

Pomiary mössbauerowskie przeprowadzano w temperaturze pokojowej. Źródłem pro-
mieniowania γ był 57Co(Rh) o początkowej aktywności 100 mCi. Wiązka promieni γ padała
prostopadle na próbkę, którą umieszczano w detektorze. Rejestracja elektronów konwersji
przeprowadzana była za pomocą przepływowego licznika proporcjonalnego. Jako gaz ro-
boczy zastosowano He-10% CH4. Czas pomiaru jednej próbki wynosił około 24 godziny.

Do badań CEMS zostały wybrane wielowarstwy [57Fe/Pd]*5 i [Cu/57Fe/Pd]*5, a także
stopy 57FePd i 57FePd+10% Cu na płaskich podłożach otrzymane po wygrzewaniu wielo-
warstw metodą RTA i wygrzewaniu w warunkach UHV. Przeprowadzono również badania
wielowarstw [Cu/57Fe/Pd]*5 i [Cu/57Fe/Pd]*3 oraz stopów 57FePd+10% Cu o całkowitych
grubościach 11 i 6.6 nm przygotowanych na podłożach z nanosfer o średnicy 100 nm. Gru-
bości warstw Cu, Fe i Pd wynosiły odpowiednio 0.2 nm, 0.9 nm i 1.1 nm.

Analiza widm polegała na wyodrębnieniu składowych, charakteryzowanych przez ma-
gnetyczne pole nadsubtelne, rozszczepienie kwadrupolowe i przesunięcie izomeryczne.
Każda ze składowych miała określony udział w widmie. Najlepsze wyniki uzyskano stosu-
jąc metodę rozkładu parametrów nadsubtelnych skorelowanych ze sobą za pomocą rozkła-
du Voigta. Do tego celu użyty został program MOSMOD9, wykorzystujący metodę Rancourt’a
i Ping’a [Ran91]. Zakłada ona liniową korelację przesunięcia izomerycznego i rozszcze-
pienia kwadrupolowego z polem nadsubtelnym Bh f , którego rozkład normalny charakte-
ryzowany jest średnią wartością <Bh f > oraz półszerokością rozkładu σ. Zgodność widma
teoretycznego z widmem eksperymentalnym oceniana była na podstawie testu χ2.

Dodatkowo dla analizy porównawczej, widma teoretyczne próbek niewygrzanych do-
pasowano za pomocą sumy krzywych Lorentza. W tej metodzie zakłada się dyskretny
charakter parametrów nadsubtelnych. Poza parametrami nadsubtelnymi i stosunkiem in-
tensywności linii poszczególnych składowych dopasowuje się także półszerokości krzy-
wych Lorentza. Analiza numeryczna tą metodą wykonana została przy użyciu programu
RECOIL dostępnego na stronie internetowej www.isapps.ca/recoil/. Ze względu na wy-
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soką zgodność parametrów dopasowań otrzymanych obiema metodami, w pracy zaprezen-
towano tylko wyniki uzyskane za pomocą metody rozkładu parametrów nadsubtelnych.

Przesunięcia izomeryczne podano względem widma próbki kalibracyjnej (litego 57Fe
o strukturze bcc), natomiast rozszczepienie kwadrupolowe wyrażono poprzez:

QS =
eQVzz

2

√
1+

η2

3
(9.1)

9.1 Warstwy na płaskich podłożach

9.1.1 Charakterystyka modelu strukturalnego
Dla interpretacji danych uzyskanych z symulacji wykorzystano model rozwijany w pra-

cach [Tsu76], [Geh98] i [Hal02]. Istota problemu opiera się na rozważeniu pierwszej strefy
koordynacyjnej atomu Fe w uporządkowanym chemicznie stopie FePd, co zostało zilustro-
wane na rysunku 9.1. Widma mössbauerowskie nieuporządkowanego stopu FePd o struktu-

Rysunek 9.1: Komórka elementarna uporządkowanego stopu FePd z atomami znajdującymi się
w pierwszej strefie koordynacyjnej.

rze fcc (przy stężeniu Fe pomiędzy 25% a 75%) mogą być interpretowane przy założeniu,
że zamiana jednego atomu Fe na Pd w pierwszej strefie koordynacyjnej Fe powoduje spa-
dek pola nadsubtelnego o 1.6 T. Autorzy wykazali liniową zależność postaci:

Bh f = 34.3−1.6(8.4−n) (9.2)

gdzie n to liczba najbliższych sąsiadów Fe, a wartości 34.3 oraz 8.4 zostały dobrane do-
świadczalnie. Opisaną zależność przedstawiono na rysunku 9.2.
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Rysunek 9.2: Zależność liniowa pomiędzy liczbą najbliższych sąsiadów Fe będących w pierwszej
strefie koordynacyjnej stopu FePd.

Model ten został zastosowany do opisu różnych postaci dwuskładnikowego stopu FePd
[Geh98], [Hal02], ale nie można go stosować w przypadku trójskładnikowego stopu FePd
domieszkowanego Cu.

9.1.2 Niewygrzane wielowarstwy
Na rysunku 9.3 przedstawiono widma mössbauerowskie wielowarstwy [57Fe/Pd]*5

wraz z wynikami dopasowań teoretycznych. Widmo charakteryzuje się wyraźnym rozsz-
czepieniem zeemanowskim typowym dla długozasięgowego uporządkowania magnetycz-
nego. Zewnętrzne linie sekstetu są szerokie, co wskazuje na to, że widmo jest sumą kilku
składowych. Symetryczny charakter widma (równe odległości pomiędzy liniami) świadczy
o bliskich zeru wartościach oddziaływania kwadrupolowego. Jest to charakterystyczne dla
struktur kubicznych. Fakt ten jest zgodny z przedstawionymi wcześniej wynikami dyfrakcji
rentgenowskiej, z której wynika, że warstwy krystalizują w strukturze ściennie centrowanej
(bez dystorsji tetragonalnej). Stosunek intensywności pierwszych trzech linii sekstetu wy-
nosi 3:4:1, co jest charakterystyczne dla namagnesowania w płaszczyźnie próbki. Wynik
ten jest zgodny z opisanymi wcześniej badaniami magnetycznymi. Najlepsze wyniki dopa-
sowań uzyskano za pomocą 4 składowych opisanych rozkładem parametrów nadsubtelnych
zestawionych w tabeli 9.1.

Pierwsza ze składowych, charakteryzująca się wartością Bhf = 34.14(5) T z półszero-
kością rozkładu 1.73(5) T i niewielkim przesunięciem izomerycznym δ = 0.11(8) mm/s,
pochodzi od atomów Fe mających w swoim najbliższym sąsiedztwie tylko atomy Fe.
Udział tej składowej w widmie wynosi 26(1)%.
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b)a)

Rysunek 9.3: a) Widma CEMS wielowarstwy [57Fe/Pd]*5 wraz z rozdziałem na składowe za po-
mocą linii Voigta, b) rozkład pól nadsubtelnych.

Druga i trzecia składowa pochodzi od atomów Fe posiadających w najbliższym otocze-
niu atomy Pd i stanowi łącznie 68(3)% udziału w widmie. Składowe te charakteryzują się
wartościami pól nadsubtelnych odpowiednio Bhf = 29.07(7) T i Bhf = 26.58(14) T. Biorąc
pod uwagę duże szerokości połówkowe rozkładów (2.75(10) T i 4.16(12) T) oraz posłu-
gując się przytoczonym wcześniej modelem z pracy [Geh98], można wywnioskować, że
składowe te odpowiadają atomom Fe mającym w swym otoczeniu od 7 do 4 najbliższych
sąsiadów Fe. Z tą interpretacją zgodny jest również charakter zmian przesunięcia izome-
rycznego, którego wartość rośnie wraz z obniżaniem się wartości pola nadsubtelnego dla
każdej składowej. Jednakże zmiany te nie przekraczają granicy niepewności numerycznych.

Czwarta składowa, której udział w widmie wynosi 6(3)% charakteryzuje się niską war-
tością pola nadsubtelnego Bhf = 9.22(17) T i pochodzi od zdefektowanych obszarów po-

Udział δ QS Bhf σ A2:A3
% [mm/s] [mm/s] [T] [T]

[57Fe/Pd]*5 26(1) 0.11(8) -0.03(8) 34.14(5) 1.73(5) 4:1
33(1) 0.16(5) -0.08(5) 29.07(7) 2.75(10) 4:1
35(2) 0.17(4) 0.07(4) 26.58(14) 4.16(12) 4:1
6(3) 0.27(14) -0.06(14) 9.22(17) 4.77(21) 4:1

Tabela 9.1: Parametry nadsubtelne naniesionej wielowarstwy [57Fe/Pd]*5 wyznaczone za pomocą
rozkładu pól nadsubtelnych.
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wierzchniowych, stopni, a także atomów Fe, otoczonych tylko przez atomy Pd. Wszystkie
opisane składowe charakteryzują się niewielką wartością rozszczepienia kwadrupolowego
QS, którego wartość bezwzględna jest mniejsza niż 0.1 mm/s.

Wyniki pomiarów wraz z wynikami analizy numerycznej wielowarstwy
[Cu/57Fe/Pd]*5 przedstawiono na rysunku 9.4. Podobnie jak w przypadku analizy

b)a)

Rysunek 9.4: a) Widma CEMS wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*5 wraz z wynikami symulacji za po-
mocą linii Voigta b) rozkład pól nadsubtelnych.

próbki nie zawierającej Cu, widmo dopasowano 4 składowymi, a uzyskane parametry
nadsubtelne zestawiono w tabeli 9.2.

Udział δ QS Bhf σ A2:A3
% [mm/s] [mm/s] [T] [T]

[Cu/57Fe/Pd]*5 29(1) 0.10(5) -0.02(4) 33.41(20) 1.62(18) 4:1
43(1) 0.13(5) -0.01(4) 29.18(45) 2.70(82) 4:1
22(2) 0.18(4) 0.01(3) 22.82(1.3) 3.05(58) 4:1
6(2) 0.30(2) 0.04(2) 8.65(33) 3.30(32) 4:1

Tabela 9.2: Parametry nadsubtelne wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*5 wyznaczone za pomocą analizy
poprzez rozkłady pól nadsubtelnych.

Z porównania wyników widać, że obecność 10% Cu w niewygrzanych wielowarstwach
wprowadza pewne zmiany. Zaobserwowano wzrost udziału drugiej składowej pochodzą-
cej od obszaru granicznego (interfejsu) pomiędzy warstwami Fe i Pd. Te zmiany można
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przypisać wygładzaniu interfejsu związanego z brakiem rozpuszczalności Fe w Cu i Cu
w Fe (w materiałach litych) przy jednoczesnej wzajemnej rozpuszczalności Cu i Pd. Moż-
liwa jest także segregacja atomów Fe z równoczesnym mieszaniem Pd i Cu. Argumentem
przemawiającym za tą interpretacją jest także kilkuprocentowy wzrost udziału składowej
czystego Fe w widmie w porównaniu do próbki bez Cu.

Ze względu na podobną elektroujemność Fe i Cu, przesunięcie izomeryczne rośnie wol-
niej w miarę spadku wartości pola nadsubtelnego w porównaniu do próbki nie zawierającej
Cu. Dla zbadania zmian jakie obserwuje się pod wpływem obecności Cu dla próbek pod-
danych wygrzewaniu, wykonano kolejną serię pomiarów mössbauerowskich.

9.1.3 Warstwy stopowe
Na rysunku 9.5 zostało przedstawione widmo CEMS dla stopu 57FePd powstałego po

wygrzaniu wielowarstwy [57Fe/Pd]*5 metodą RTA. W przeciwieństwie do próbek niewy-

Rysunek 9.5: Widmo stopu 57FePd powstałego po wygrzewaniu metodą RTA .

grzanych widmo jest asymetryczne na skutek pojawienia się oddziaływania kwadrupolo-
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wego, którego źródłem jest tetragonalna struktura związana z utworzeniem się stopu FePd
co potwierdzają wyniki analizy rentgenowskiej.

Najlepsze wyniki dopasowania teoretycznego uzyskano przy dopasowaniu widma
dwiema składowymi. Pierwsza z nich, której udział w widmie wyniósł 84(4)% charakte-
ryzuje się polem nadsubtelnym Bhf = 26.89(3) T o półszerokości rozkładu σ = 2.09(6) T,
przesunięciem izomerycznym δ = 0.21(7) mm/s i rozszczepieniem kwadrupolowym wy-
noszącym 0.08(8) mm/s. Wartość pola nadsubtelnego odpowiada atomom Fe otoczonym
4 atomami Fe w pierwszej strefie koordynacyjnej, co ma miejsce w strukturze L10. Podob-
ny udział składowej Bhf ∼ 28 T wyznaczono w analizie widm mössbauerowskich w pracy
[Geh98] dla epitaksjalnego stopu FePd/MgO(001) o strukturze tetragonalnej. Przesunięcie
izomeryczne rzędu 0.2 mm/s jest również obserwowane w epitaksjalnym układzie Fe/Pd
dla atomów Fe posiadających w pierwszej strefie koordynacyjnej 4 atomy Fe [Hal02].

Stosunek intensywności pierwszych trzech linii tej składowej wyznaczony został jako
(3:3.55(5):1). Zgodnie z formułą:

θ = arccos

√
4−R
4+R

(9.3)

gdzie R jest stosunkiem intensywności linii drugiej i trzeciej sekstetu, kąt jaki tworzy nama-
gnesowanie z kierunkiem padających kwantów γ wynosi 76 stopni. Odpowiada to wychy-
leniu kierunku Bh f pod kątem 14 stopni od płaszczyzny próbki. Podobny wynik uzyskano
w pracy [Rol05] dla 3 monowarstw Fe na Pd(110).

Biorąc pod uwagę podobne wartości dystorsji c/a wyznaczonej dla układów badanych
w niniejszej pracy jak w przypadku epitaksjalnych stopów FePd o strukturze L10 [Geh98],
[Hal02], obserwowane wartości rozszczepienia kwadrupolowego powinny być tego samego
rzędu. Tymczasem w układach epitaksjalnych wyznaczana wartość rozszczepienia kwadru-
polowego jest rzędu 0.37 mm/s. Układy epitaksjalne posiadają oś łatwego namagnesowa-
nia równoległą do dystorsji w kierunku [001], która pokrywa się z główną osią gradientu
pola elektrycznego. Niższa wartość rozszczepienia kwadrupolowego dla stopów FePd opi-
sywanych w niniejszej pracy w porównaniu do układów epitaksjalnych świadczy zgodnie
ze wzorem (4.26) o różnicy pomiędzy kierunkiem łatwego namagnesowania a osią głów-
ną gradientu pola elektrycznego. Dodatkowo ze względu na polikrystaliczny charakter ba-
danych układów oraz zastosowanie modelu zakładającego rozkład parametrów nadsubtel-
nych, obserwowane wartości rozszczepienia kwadrupolowego były obarczone dużą nie-
pewnością numeryczną.

Pozostałą część widma (udział 16(4)%) dopasowano za pomocą składowej z niską war-
tością pola nadsubtelnego Bhf = 4.86(10) T, szerokością połówkową rozkładu σ = 1.25(25)
T, dużym przesunięciem izomerycznym δ = 0.37(16) mm/s i wartością rozszczepienia kwa-
drupolowego bliską zeru. Składowa ta najprawdopodobniej związana jest z obecnością de-
fektów struktury powstałych po wygrzewaniu i z atomami Fe znajdującymi się na granicach
międzyziarnowych. Wzrost udziału składowej niskopolowej w porównaniu do próbki nie-
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wygrzanej można wytłumaczyć wzrostem liczby atomów powierzchniowych w stosunku
do liczby atomów objętościowych.

Rysunek 9.6 przedstawia widmo CEMS stopu 57FePd+Cu10% powstałego po wygrze-
waniu metodą RTA. Podobnie jak w przypadku widma stopu nie zawierającego Cu, naj-

Rysunek 9.6: Widmo CEMS dla stopu 57FePd+10% Cu powstałego po wygrzewaniu metodą RTA.

lepsze wyniki dopasowania otrzymano przy założeniu dwóch składowych. Składowa wid-
ma o udziale 86(3)% charakteryzuje się wartością pola nadsubtelnego Bhf = 21.37(3) T
o półszerokości rozkładu σ = 1.25(25) T, przesunięciem izomerycznym δ = 0.18(3) mm/s
i rozszczepieniem kwadrupolowym wynoszącym 0.05(9) mm/s. Stosunek intensywności
pierwszych trzech linii tej składowej wynosi (3:3:1). Oznacza to, odchylenie kierunku Bhf
od płaszczyzny próbki o kąt 22 stopni.

Parametry uzyskane z analizy numerycznej widm mössbauerowskich opisanych próbek
zestawiono w tabeli 9.3. Z porównania wyników dla stopu 57FePd i stopu 57FePd+10% Cu
widać, że wartość pola nadsubtelnego Bhf odpowiadająca głównej składowej widma spadła
o około 5 T po dodaniu miedzi do stopu 57FePd. Efekt ten jest związany z częściowym pod-
stawianiem atomów Fe przez atomy Cu w najbliższym otoczeniu atomów próbnika 57Fe.
Zostało to potwierdzone przez wyniki uzyskane za pomocą metody EXAFS (dane nieopu-
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Udział δ QS Bhf σ A2:A3
% [mm/s] [mm/s] [T] [T]

57FePd 84(4) 0.21(7) 0.08(8) 26.89(3) 2.09(6) 3.55(5):1
16(4) 0.37(16) 0.01(11) 4.86(10) 1.25(25) 4:1

57FePd+10% Cu 86(3) 0.18(3) 0.05(9) 21.37(3) 2.81(4) 3.00(2):1
14(4) 0.28(16) -0.01(3) 4.79(8) 1.00(18) 4:1

Tabela 9.3: Parametry oddziaływań nadsubtelnych dla stopów 57FePd i 57FePd+10% Cu wygrza-
nych metodą RTA.

a) b)

Rysunek 9.7: Widma mos̈sbauerowskie stopów 57FePd i 57FePd+10% Cu wygrzanych w warun-
kach UHV (poprzedzonym wygrzewaniem metodą RTA) wraz z dopasowaniami teoretycznymi.

blikowane). Wartość pola nadsubtelnego Bhf drugiej składowej w granicach niepewności
była zgodna dla stopów 57FePd i 57FePd+10% Cu.

Widma CEMS uzyskane dla stopów 57FePd i 57FePd+10% Cu wygrzanych w wa-
runkach UHV (poprzedzonym wygrzewaniem metodą RTA) zestawiono na rysunku 9.7.
Wyniki analizy numerycznej wskazują na niewielkie zmiany parametrów nadsubtelnych
składowych widm oraz udziałów poszczególnych składowych w porównaniu do widm uzy-
skanych dla próbek wygrzewanych tylko metodą RTA. W przypadku układu FePd+10%
Cu, dla którego kierunek Bh f po wygrzewaniu RTA osiągnął odchylenie od płaszczyzny
próbki o kąt 22°, nie zaobserwowano dalszego wzrostu odchylenia w kierunku normal-
nym do powierzchni. Zaobserwowano także zwiększenie wartości przesunięć izomerycz-
nych dla składowych z niską wartością pola nadsubtelnego. Świadczy to o lokalnej zmianie
otoczenia chemicznego obszarów, z których pochodzą przyczynki do tej składowej, której
możliwym źródłem jest utlenianie się części tych obszarów. Wyniki analizy numerycznej
zestawiono w tabeli 9.4.
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Udział δ QS Bhf σ A2:A3
% [mm/s] [mm/s] [T] [T]

57FePd 88(3) 0.22(5) 0.08(5) 26.52(2) 2.15(4) 2.98(4):1
12(5) 0.56(59) 0.01(63) 4.87(20) 2.51(1.1) 4:1

57FePd+10% Cu 82(3) 0.18(5) 0.03(5) 20.63(4) 2.55(6) 3.05(3):1
18(5) 0.45(13) 0.13(20) 5.65(18) 1.69(23) 4:1

Tabela 9.4: Parametry nadsubtelne próbek 57FePd i 57FePd+10% Cu wygrzanych w warunkach
UHV poprzedzonych wygrzewaniem metodą RTA.

9.2 Warstwy na nanosferach SiO2

9.2.1 Niewygrzane wielowarstwy
Na rysunku 9.8 przedstawiono widmo mos̈sbauerowskie wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*5

naniesionej na podłożu z matrycy nanosfer SiO2 o średnicy 100 nm. W porównaniu do

Rysunek 9.8: Widmo mos̈sbauerowskie próbki [Cu/57Fe/Pd]*5 naniesionej na nanosferach SiO2 o
średnicy 100 nm.
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Udział δ QS Bhf σ A2:A3
% [mm/s] [mm/s] [T] [T]

[Cu/57Fe/Pd]*5 71(2) 0.17(4) 0.01(3) 26.60(5) 5.13(6) 4:1
29(2) 0.33(8) 0.01(4) 4.50(2) 0.74(9) 4:1

Tabela 9.5: Parametry nadsubtelne wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*5 naniesionej na matrycy nanosfer
SiO2.

warstw na płaskich podłożach, zasadniczą różnicą jest kształt widma z mniej wyraźnym
rozszczepieniem zeemanowskim i dużym udziałem dwóch wewnętrznych linii sekstetu. Do
widma dopasowano dwie składowe, a wyniki analizy numerycznej zestawiono w tabeli 9.5.

Pierwsza ze składowych o udziale 71(2)%, charakteryzuje się wartością pola nadsub-
telnego Bhf = 26.60(5) T z półszerokością rozkładu σ = 5.13(6) T. Duża szerokość połów-
kowa rozkładu tej składowej świadczy o przypadkowym rozkładzie statystycznym atomów
Pd i Cu w najbliższym sąsiedztwie atomów żelaza. Nieznacznie większy udział tej skła-
dowej wynoszący 71(2)% w porównaniu do wielowarstw na płaskim podłożu (65%) jest
konsekwencją dużej szorstkości podłoża wynikającej z zastosowania matrycy nanosfer.

Druga składowa widma, o udziale 29% z wartością pola nadsubtelnego Bhf = 4.50(2)
i niewielką półszerokością rozkładu σ = 0.74(9) T, związana jest z atomami powierzchnio-
wymi, niejednorodnym rozłożeniem materiału na nanosferach, tworzeniem odizolowanych
wysp, a przez to wzrostem defektów.

Obie opisane składowe charakteryzują się stosunkiem intensywności pierwszych trzech
linii sekstetu 3:4:1 typowym dla namagnesowania w płaszczyźnie. W porównaniu do pró-
bek na płaskim podłożu, widmo nie zawiera składowej pochodzącej od litego Fe. Świadczy
to o tym, że wprowadzenie krzywizny podłoża spowodowało większe wymieszanie atomów
Fe z Cu i Pd aniżeli na płaskim odpowiedniku. Wartość średnia pola nadsubtelnego (oko-
ło 20.19 T) jest niższa w porównaniu do wyników dla próbki na płaskim podłożu (około
27.78 T). Nie zaobserwowano zwiększenia wartości rozszczepienia kwadrupolowego, któ-
rego wartość jest bliska zeru.

Dla sprawdzenia wpływu grubości warstwy na parametry nadsubtelne wykonano po-
miary mössbauerowskie dla próbki [Cu/57Fe/Pd]*3 naniesionej na takim samym podłożu
z nanosfer SiO2. Zebrane widmo wraz z wynikiem analizy numerycznej przedstawiono
na rysunku 9.9. Dopasowanie teoretyczne widma przeprowadzono w oparciu o model za-
stosowany dla wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*5. Parametry nadsubtelne uzyskane w wyniku
dopasowań danych eksperymentalnych do krzywej teoretycznej przedstawiono w tabeli 9.6.
W tym przypadku zaobserwowano mniejsze rozszczepienie zeemanowskie i duże zmiany
w udziale poszczególnych składowych w porównaniu do wyników uzyskanych dla wielo-
warstw na płaskich podłożach jak również dla wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*5 na podłożu
z nanosfer. Pierwsza ze składowych widma (udział 44(4)%) charakteryzuje się wartością
pola nadsubtelnego Bhf = 24.52(19) T o dużej półszerokości rozkładu σ = 7.05(24) T.
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Rysunek 9.9: Widmo mos̈sbauerowskie wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*3 naniesionej na nanosferach
SiO2.

Druga składowa widma o polu nadsubtelnym 4.39(2 T) ma udział 56(3)% i małą pół-
szerokość rozkładu σ = 0.92(6) T. Znaczący wzrost udziału tej składowej w porównaniu
do próbki [Cu/57Fe/Pd]*5 kosztem spadku udziału składowej stopowej jest efektem zwięk-
szenia liczby atomów powierzchniowych w stosunku do liczby atomów objętościowych
wynikającym ze zmniejszenia grubości wielowarstwy.

Udział δ QS Bhf σ A2:A3
% [mm/s] [mm/s] [T] [T]

[Cu/57Fe/Pd]*3 44(4) 0.23(12) 0.02(10) 24.52(19) 7.05(24) 4:1
56(3) 0.34(4) 0.01(2) 4.39(2) 0.92(6) 4:1

Tabela 9.6: Parametry nadsubtelne wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*3 naniesionej na matrycy nanosfer
SiO2.
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9.2.2 Warstwy stopowe
Na rysunku 9.10 zestawiono widma stopów 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm

oraz 57FePd+10% Cu o grubości 6.6 nm powstałych po wygrzewaniu wielowarstw
[Cu/57Fe/Pd]*5 oraz [Cu/57Fe/Pd]*3 za pomocą metody RTA i dodatkowo w warunkach
UHV. Analiza numeryczna, której wyniki zebrano w tabelach 9.7 i 9.8 przeprowadzona
została w oparciu o podobny model jak zastosowany dla niewygrzanych wielowarstw na
nanosferach.

a) b)

c) d)

Rysunek 9.10: Widma mos̈sbauerowskie stopów: 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm powstałe-
go przez wygrzewanie wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*5 metodą a) RTA, b) w warunkach UHV po-
przedzonym wygrzewaniem RTA oraz stopu 57FePd+10% Cu o grubości 6.6 nm powstałego przez
wygrzewanie wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*3 metodą c) RTA, d) w warunkach UHV poprzedzonym
wygrzewaniem RTA. Stopy otrzymano na podłożu z nanosfer.

Z uzyskanych rezultatów wynika, że pole nadsubtelne wszystkich próbek leży w płasz-
czyźnie. Świadczy o tym stosunek intensywności pierwszych trzech linii 3:4:1. Zmniej-
szanie grubości stopu nie wpływa na zmianę tej orientacji. Wartości pól nadsubtelnych
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Udział δ QS Bhf σ A2:A3
% [mm/s] [mm/s] [T] [T]

11 nm 57FePd+10% Cu 80(2) 0.18(4) 0.03(4) 21.18(3) 2.54(4) 4:1
RTA 20(2) 0.35(37) 0.03(79) 4.78(6) 0.77(40) 4:1

RTA + UHV 80(2) 0.18(6) 0.03(7) 20.74(7) 2.19(6) 4:1
20(3) 0.37(59) 0.07(39) 5.38(16) 1.16(36) 4:1

Tabela 9.7: Parametry nadsubtelne stopu 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm powstałego przez
wygrzewanie dwiema metodami wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*5 naniesionej na nanosferach SiO2.

Udział δ QS Bhf σ A2:A3
% [mm/s] [mm/s] [T] [T]

6.6 nm 57FePd+10% Cu 43(4) 0.19(20) 0.02(23) 20.75(9) 1.78(14) 4:1
RTA 57(3) 0.45(40) 0.13(30) 5.27(9) 0.93(19) 4:1

RTA + UHV 52(7) 0.21(11) 0.02(10) 19.38(15) 3.25(14) 4:1
48(7) 0.32(9) 0.01(8) 5.37(11) 2.04(17) 4:1

Tabela 9.8: Parametry nadsubtelne stopu 57FePd+10% Cu o grubości 6.6 nm powstałego przez
wygrzewanie dwiema metodami wielowarstwy [Cu/57Fe/Pd]*3 naniesionej na nanosferach SiO2.

składowych wysokopolowych są zbliżone do (około 21 T) wartości wyznaczonych dla sto-
pów FePdCu na płaskich podłożach. Z otrzymanych wyników można wywnioskować, że
wygrzewanie próbek na podłożu z nanosfer prowadzi do formowania się podobnej struk-
tury stopu jak w przypadku próbek na płaskich podłożach. Zaobserwowano, że dodatkowe
wygrzewanie w próżni nie wpływa znacząco na parametry nadsubtelne stopu 57FePd+10%
Cu o grubości 11 nm. W przypadku stopu 57FePd+10% Cu o grubości 6.6 nm po dodatko-
wym wygrzewaniu zwiększył się udział składowej wysokopolowej z 43(4) do 52(7)%, co
może świadczyć o zwiększeniu się stosunku liczby atomów objętościowych do powierzch-
niowych.

9.3 Podsumowanie rozdziału
W rozdziale opisano badania spektroskopii mos̈sbauerowskiej wielowarstw 57Fe/Pd

i Cu/57Fe/Pd oraz stopów 57FePd i 57FePd+ 10% Cu otrzymanych poprzez wygrzewanie
RTA i wygrzewanie w warunkach UHV. Zbadano próbki przygotowane na płaskich pod-
łożach SiO2 i podłożach z nanosfer SiO2 o średnicy 100 nm. Poprzez analizę numeryczną
otrzymanych widm CEMS wyznaczono parametry nadsubtelne atomów 57Fe oraz określa-
no najbliższe sąsiedztwo atomowe próbnika 57Fe. Do najważniejszych wniosków z badań
należy zaliczyć następujące spostrzeżenia:
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• Niewygrzane wielowarstwy [57Fe/Pd]*5 i [Cu/57Fe/Pd]*5 posiadają składowe litego
Fe, składowe stopowe i składowe z niską wartością Bh f . Obecność tych składowych
w widmie, zgodnie z przyjętym modelem, wskazuje na warstwowość układu, a wyso-
ki udział składowych stopowych świadczy o rozmytych granicach międzywarstwo-
wych. Ponadto szeroki rozkład pól tych składowych oznacza duże zróżnicowanie
otoczenia lokalnego atomów 57Fe.

• Wygrzewanie układu powoduje redukcję liczby składowych do składowej stopowej
i składowej niskopolowej, potwierdzając uformowanie się stopu, w którym około
85% atomów 57Fe posiada otoczenie zgodne ze strukturą L10

• Konfiguracje atomowe po wygrzaniu zarówno metodą RTA, jak i po wygrzewaniu
w warunkach UHV poprzedzonym wygrzewaniem RTA są zbliżone. Jedynie wpro-
wadzenie Cu powoduje spadek wartości pola nadsubtelnego składowej stopowej.

• Wygrzewanie metodą RTA próbek [57Fe/Pd]*5 nanoszonych na płaskich podłożach
powoduje odchylenie kierunku pola nadsubtelnego od płaszczyzny o 14°. Wzrost
wartości tego kąta do 22° zaobserwowano dla próbek zawierających Cu. Wartość
22° okazała się wartością graniczną i dalsze wygrzewanie w warunkach UHV nie
zwiększyło tego odchylenia.

• W przypadku próbek otrzymanych na podłożach nanosfer SiO2 o średnicy 100 nm
zaobserwowano, że wygrzewanie prowadzi do formowania się podobnej struktury lo-
kalnej stopu jak w przypadku próbek na płaskich podłożach. Z analizy widm wynika
także, że warstwy na nanosferach posiadają pole nadsubtelne skierowane równolegle
do płaszczyzny warstwy, a zmniejszanie grubości stopu nie powoduje zmian w orien-
tacji lokalnego namagnesowania.



Rozdział 10

Podsumowanie i wnioski

Celem pracy było badanie wpływu domieszkowania miedzią stopu FePd na jego wła-
ściwości magnetyczne. Stop FePdCu zawierający od 0 do 25% Cu został przygotowany
poprzez wygrzewanie metodą RTA i wygrzewanie w warunkach ultrawysokiej próżni ukła-
du wielowarstwowego Cu/Fe/Pd przygotowanego na płaskich podłożach SiO2. Dodatkowo
badano układy otrzymane na matrycy samoorganizujących się nanocząstek SiO2 o średnicy
100 nm.

Strukturę krystaliczna i wielkość ziaren określono przy użyciu dyfrakcji rentgenow-
skiej. Topografię powierzchni próbek badano za pomocą skaningowego mikroskopu elek-
tronowego oraz mikroskopu sił atomowych. Kontrolę grubości i składu próbek ex-situ prze-
prowadzono za pomocą reflektometrii rentgenowskiej oraz rozpraszania wstecznego jonów.

Wyniki badań magnetycznych opierają się na pomiarach pętli histerezy za pomocą ma-
gnetometrów SQUID i MOKE, które pozwoliły na określenie kierunków namagnesowania.
Uzupełnieniem powyższych badań była spektroskopia mössbauerowska. Poprzez wyzna-
czenie parametrów nadsubtelnych uzyskano informację na temat struktury lokalnej.

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania, jak również ich interpretacja po-
zwoliły na sformułowanie istotnych wniosków, z których najważniejsze zebrano w poniż-
szym zestawieniu:

• Warstwy Fe i Pd mieszają się częściowo na etapie preparatyki układu wielowar-
stwowego. Wprowadzenie Cu do układu Fe/Pd powoduje pojawienie się nieznacz-
nej tendencji do zwiększenia się stałych sieci, wielkości ziaren, a także szorstkości
powierzchni wielowarstw.

• Badania struktury lokalnej wielowarstw [57Fe/Pd]*5 i [Cu/57Fe/Pd]*5 dowodzą duże-
go zróżnicowania lokalnego otoczenia atomów 57Fe. Można wyróżnić przede wszyst-
kim składowe pochodzące od litego Fe i nieuporządkowanego stopu tworzącego się
na granicach międzywarstwowych. Wyniki te są potwierdzeniem struktury warstwo-
wej układu.

• Optymalna procedura prowadząca do otrzymania uporządkowanego stopu FePdCu
to wygrzewanie układu wielowarstwowego Cu/Fe/Pd metodą RTA przez 90 sekund
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w temperaturze 600°C, a następnie godzinne wygrzewanie w temperaturze 700°C
w warunkach ultrawysokiej próżni.

• Po krótkotrwałym wygrzewaniu wielowarstw Cu/Fe/Pd metodą RTA powstaje nad-
struktura uporządkowanego stopu o strukturze tetragonalnej. Z badań struktury lokal-
nej wynika, że około 85% atomów 57Fe posiada otoczenie zgodne ze strukturą stopu
FePd. Obecność Cu w układzie 57FePd powoduje spadek wartości średniej pola nad-
subtelnego związany z częściowym podstawianiem atomów Fe przez atomy Cu.

• Preferowaną orientacją ziaren wielowarstw Cu/Fe/Pd jest kierunek [111], natomiast
po wygrzewaniu metodą RTA ziarna stopu FePdCu zorientowane są głównie w kie-
runku [001].

• Wygrzewanie wielowarstw w warunkach ultrawysokiej próżni, po uprzednim wy-
grzewaniu metodą RTA, prowadzi do zwiększania rozmiaru krystalitów i zwiększenia
liczby ziaren zorientowanych w kierunku [001].

• Otoczenie lokalne Fe oraz uporządkowanie chemiczne stopu jest niezależne od me-
tody wygrzewania.

• Otrzymano największy wzrost udziału składowej prostopadłej namagnesowania dla
stopów FePdCu z zawartością 10% Cu otrzymanych po wygrzewaniu w warunkach
UHV poprzedzonym wygrzewaniem metodą RTA.

• Wygrzewanie metodą RTA wielowarstw [57Fe/Pd]*5 nanoszonych na płaskich podło-
żach powoduje odchylenie kierunku pola nadsubtelnego od płaszczyzny próbki o 14°.
Dla stopu 57FePd+10% Cu uzyskanego po wygrzewaniu metodą RTA wartość tego
kąta wynosi 22°. Dalsze wygrzewanie stopu FePdCu w warunkach UHV nie zwięk-
szyło tego odchylenia.

• Zarówno układ wielowarstwowy Cu/Fe/Pd jak i stop FePdCu powstały po wygrze-
waniu wielowarstw charakteryzują się strukturą nanokrystaliczną o rozmiarach kry-
stalitów nieprzekraczających kilkunastu nanometrów.

• Badania powierzchni stopów otrzymanych na płaskich podłożach wskazują na to, że
ich powierzchnia charakteryzuje się ziarnistą morfologią.

• Uzyskano matrycę nanocząstek stopu 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm i 6.6 nm
otrzymanego na podłożu składającym się z samoorganizujących się nanosfer SiO2
o średnicy 100 nm. Zaobserwowano, że stop tworzy odizolowane wyspy na wierz-
chołkach nanosfer, które zachowują swoje kształty niezależnie od zastosowanej me-
tody wygrzewania. Zmniejszenie grubości nanostrukturyzowanego stopu do 6.6 nm
zapobiega łączeniu się wysp.
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• Wygrzewanie stopu 57FePd+10% Cu o grubości 11 nm otrzymanego na podłożach
z nanosfer SiO2 prowadzi do formowania się podobnej struktury lokalnej jak w przy-
padku stopów na płaskich podłożach.

• Niezależnie od grubości, stopy 57FePd+10% Cu przygotowane na podłożu z nanos-
fer charakteryzują się namagnesowaniem w płaszczyźnie warstwy, a wartości pola
koercji i pola nasycenia są niższe w porównaniu do stopów uzyskanych na płaskich
podłożach. Stop o grubości 11 nm posiada wyższe pole koercji niż stop o grubości
6.6 nm ze względu na większy udział atomów objętościowych do powierzchniowych.
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