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WYKAZ SKRÓTÓW

AES

(Auger electron spectroscopy) spektroskopia elektronów Augera

AFM

(atomic force microscopy) mikroskopia sił atomowych

ALD

(atomic layer deposition) osadzanie warstw atomowych

BCC

(body centered cubic) struktura regularna centrowana przestrzennie

BE

(binding energy) energia wiązania

CEMS

(conversion

electron

Mössbauer

spectroscopy)

spektroskopia

mössbauerowska elektronów konwersji
CMA

(cylindrical mirror analyzer) analizator z lustrem cylindrycznym

CN

(coordination number) liczba koordynacyjna

ESCA

(electron

spectroscopy

for

chemical

analysis)

spektroskopia

elektronowa dla celów analizy chemicznej
FCC

(face centered cubic) struktura regularna centrowana powierzchniowo

FWHM

(full width at half maximum) szerokość połówkowa

GID

(grazing incidence diffraction) dyfrakcja w geometrii kąta poślizgu

HCP

(hexagonal close packed) struktura heksagonalna gęstego upakowania

IS

(isomeric shift) przesunięcie izomeryczne

ISS

(ion scattering spectroscopy) spektroskopia jonów rozproszonych

KE

(kinetic energy) energia kinetyczna

L

Langmuir (1 L = 1,33·10-6 mbar·s)

LEED

(low energy electron diffraction) dyfrakcja niskoenergetycznych
elektronów

LEEM

((low-energy electron microscopy) mikroskopia z wykorzystaniem
niskoenergetycznych elektronów

LFM

(ligand field multiplet) rozszczepienie w polu ligandów

MBE

(molecular beam epitaxy) epitaksja z wiązki molekularnej

ML

(monolayer) monowarstwa

PEEM

(photoemission electron microscopy) mikroskopia z wykorzystaniem
fotoelektronów

QCM

(quartz crystal microbalance) mikrowaga kwarcowa

QS

(quadrupole splitting) rozszczepienie kwadrupolowe

RC

(rocking curve) krzywa kołysania

RFA

(retarding field analyzer) analizator z polem hamującym
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RT

(room temperature) temperatura pokojowa

SPIP

(scanning probe image processor)

STM

(scanning tunneling microscopy) skaningowa mikroskopia tunelowa

TPD

(temperature-programmed desorption) temperaturowo programowalna
desorpcja

TPO

(temperature-programmed oxidation) temperaturowo programowalne
utlenianie

TPR

(temperature-programmed reduction) temperaturowo programowalna
redukcja

UHV

(ultra-high vacuum) ultra wysoka próżnia

UPS

(ultraviolet photoelectron spectroscopy) spektroskopia fotoelektronów
w zakresie promieniowania ultrafioletowego

XANES

(X-ray absorption near edge spectroscopy) spektroskopia w pobliżu
krawędzi absorpcji

XAS

(X-ray

absorption

spectroscopy)

absorpcyjna

spektroskopia

rentgenowska
XPD

(X-ray photoelectron diffraction) dyfrakcja fotoelektronów

XPEEM

(X-ray

photoemission

electron

microscopy)

mikroskopia

z wykorzystaniem fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem X
XMCD

(X-ray magnetic cilcular dichroism) magnetyczny dichroizm kołowy
w zakresie promieniowania X

XPS

(X-ray photoelectron spectroscopy) spektroskopia fotoelektronów
wzbudzanych promieniowaniem X

XRD

(X-ray diffraction) dyfraktometria rentgenowska
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STRESZCZENIE
Rozprawa doktorska dotyczy korelacji składu chemicznego i struktury w epitaksjalnych
metalicznych i tlenkowych nanostrukturach manganu i mieszanych układach z żelazem,
otrzymywanych na podłożach monokrystalicznych: MgO(001), W(001) oraz W(110).
Metaliczne warstwy nanoszono w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV) za pomocą
epitaksji z wiązek molekularnych (MBE), a warstwy tlenkowe otrzymywane były przez
utlenianie

metalicznych

prekursorów.

Analiza

strukturalna

otrzymanych

układów

dokonywana była in situ za pomocą dyfrakcji elektronów niskoenergetycznych (LEED) oraz
ex situ za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Morfologię próbek kontrolowano in
situ

za

pomocą

skaningowej

mikroskopii

tunelowej

(STM)

oraz

mikroskopii

z wykorzystaniem niskoenergetycznych elektronów/fotoelektronów (LEEM/PEEM). Badania
spektroskopowe, dające wgląd w chemiczną naturę układów, przeprowadzano in situ stosując
spektroskopię fotoelektronów (XPS) i elektronów Augera (AES) oraz ex situ za pomocą
spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji (CEMS). Ta ostatnia metoda
pozwalała dodatkowo na uzyskanie informacji o magnetycznych właściwościach warstw
układów mieszanych preparowanych z użyciem izotopu 57Fe.
Metaliczne warstwy manganu (o grubości kilkunastu nanometrów) rosły na podłożu
MgO(001) w strukturze α o wysokim stopniu uporządkowania i orientacji (001).
Powierzchnia

warstw

charakteryzowała

się

płaskimi

tarasami,

których

wysokość

odzwierciedlała geometryczne rozmieszczenie warstw atomowych w komórce elementarnej
α-Mn. Utlenianie warstw α-Mn o grubości 5 nm – 20 nm w różnych warunkach temperatury
podłoża, ciśnienia i zależnie od formy tlenu, prowadziło najczęściej do wielofazowego
układu tlenków manganu. Jedynym możliwym do uzyskania układem jednofazowym był
tlenek Mn3O4. W związku z ograniczeniami ciśnienia parcjalnego tlenu w układzie UHV,
istotnym parametrem odpowiedzialnym za skład fazowy była temperatura podłoża – jej
wysoka wartość sprzyjała otrzymywaniu jednorodnego tlenku. Temperatura utleniania miała
również wpływ na głębokość penetracji tlenu i stopień utlenienia warstwy. Na przykładzie
Mn3O4 stwierdzono też, że zastosowanie atomowego tlenu pozwala znacząco zmniejszyć jego
ciśnienie. Wygrzewanie warstw tlenkowych w redukujących warunkach UHV powodowało
stabilizację powierzchniowej warstewki tlenku MnO.
Na podłożu Mg(001) otrzymywano też warstwy mieszanych tlenków manganu
z żelazem. Ze względu na segregację manganu do powierzchni, utlenianie warstw stopowych
α-Mn1-xFex (x=0,1÷0,3), które uzyskiwano przez wygrzewanie dwuwarstw Fe/Mn, nie
9

prowadziło do tworzenia się mieszanego tlenku. Podobnie wygrzewanie układu
57

Fe/MnOx/Mn/MgO(001) skutkowało segregacją manganu i tworzeniem się na powierzchni

jego stopu z żelazem. Mieszany tlenek o strukturze spinelu można było otrzymać w wyniku
naprzemiennego nanoszenia monowarstw manganu na cienkowarstwowy magnetyt
i wygrzewania w warunkach UHV i w tlenie. Uzyskany w ten sposób mieszany tlenek
Fe3-xMnxO4, z atomami Mn podstawiającymi głównie żelazo w podsieci tetraedrycznej,
wykazuje przejście Verwey’a z charakterystyczną temperaturą około 150 K, a więc wyższą
niż dla Fe3O4. Charakter temperaturowo nieostrego przejścia przypisano cienkowarstwowej
naturze układu.
Cieńsze warstwy i nanostruktury Mn otrzymywane były na monokrystalicznych
podłożach wolframowych. Metaliczne warstwy o grubości rzędu 1 nm na podłożu W(001)
krystalizowały w strukturze δ. Ich utlenianie prowadziło preferencyjnie do stechiometrii
MnO, a podwyższanie temperatury utleniania powodowało głównie zmiany morfologiczne,
a nie stechiometryczne.
Na podłożu W(110) badano procesy odwilżania związane z wygrzewaniem warstw
manganu o grubości zmiennej w zakresie 1 – 10 monowarstw, realizowanej zarówno dla
próbki schodkowej jak i próbek o jednorodnej grubości. Zmieniająca się w funkcji grubości
i temperatury wygrzewania struktura i morfologia warstw analizowana była lokalnie
w mikroskopie LEEM. Począwszy od 673 K, na krawędzi warstwy Mn rozpoczynało się
zjawisko

odwilżania

powierzchni

wolframu,

w wyniku

czego

dochodziło

do

nanostukturyzacji depozytu Mn. Gęstość i rozkład rozmiarów wysp Mn silnie zależała od
grubości warstwy i odległości od krawędzi warstwy. Proces utleniania warstw manganu na
W(110) badano z wykorzystaniem mikroskopii PEEM, co pozwoliło na analizę
przestrzennego rozkładu tworzących się tlenków.
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ABSTRACT
The subject of the PhD thesis is the correlation between the chemical composition and
structure of epitaxial metallic and oxide manganese nanostructures and mixed systems with
iron grown on single crystalline substrates: MgO(001), W(001) and W(110). Thin metallic
films were deposited under ultra-high vacuum (UHV) conditions by the molecular beam
epitaxy (MBE) and the oxide layers were obtained by oxidation of the metallic precursors.
Structural analysis was performed in situ by low energy electron diffraction (LEED) and ex
situ by X-ray diffraction (XRD). The film morphology was controlled in situ by scanning
tunneling

microscopy

(STM)

and

low-energy/photoemission

electron

microscopy

(LEEM/PEEM). Spectroscopic studies, giving insight into chemical nature of the analyzed
samples, were accomplished in situ using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Auger
electron spectroscopy (AES) and ex situ with conversion electron Mössbauer spectroscopy
(CEMS). The latter method, applied for the mixed oxides containing

57

Fe, provided also

information on magnetic properties.
Manganese films (few nanometers thick) on MgO(001) grew in a well-ordered α structure
with the (001)-orientation. Their surface was characterized by flat terraces with heights
corresponding to the atomic layer spacing in the α-Mn unit cell. Oxidation of 5 nm – 20 nm
α-Mn films resulted in different oxides phases with stoichiometry depending on oxidation
conditions (substrate temperature, oxygen pressure, the form of oxygen), and the only singlephase film stabilized at specific conditions was Mn3O4. Due to limitation of the oxygen partial
pressure in the UHV system, the primary parameter responsible for the phase composition
was temperature – high temperatures favored a homogenous oxide. Oxidation temperature
also influenced the oxygen penetration depth and the oxidation state of the film. The case of
Mn3O4 showed that the use of atomic, instead of molecular oxygen, allowed to substantially
reduce the oxygen pressure. The annealing under UHV led to stabilization of a surface MnO
layer.
The MgO(001) was also used for the growing of mixed Mn-Fe oxides. Oxidation of
α-Mn1-xFex alloy films (x=0,1÷0,3), obtained by annealing of Mn-Fe bilayers, did not lead to
a mixed oxide, because of manganese segregation to the surface. Similarly, annealing of
57

Fe/MnOx/Mn/MgO(001) resulted in Mn segregation and formation of a surface MnFe alloy.

It was possible to obtain a mixed oxide with the spinel structure by repeated cycles of
a monolayer deposition of Mn on a thin magnetite film and subsequent annealing under
UHV and in oxygen atmosphere. The resulting mixed Fe3-xMnxO4 oxide, in which Mn
11

preferentially substituted iron in the tetrahedral sites, showed the Verwey transition at
approximately 150 K, i.e. above the transition temperature of magnetite. A sluggish character
of the transition was attributed to the thin-film character of the sample.
Thinner Mn films and nanostructures were grown on single-crystalline tungsten
substrates. Nanometer Mn films on W(001) crystalized as δ phase. Their oxidation
preferentially led to the MnO stoichiometry, and by increasing oxidation temperature mainly
changes of morphology (and not of stoichiometry) were observed.
Annealing induced dewetting processes that were studied for Mn films on W(110) as
a function of thickness. The variable Mn thickness in a range of 1 – 10 monolayers was
realized both for stepped and uniform films. The thickness and annealing-dependent structure
and morphology of the films were locally analyzed using LEEM. Starting from 673 K,
dewetting of the tungsten substrate began at the edge of the Mn film, which resulted in
nanostructuring of the Mn deposit. The density and size distribution of the Mn islands
strongly depended on the Mn thickness and the distance from the film edge. Oxidation of Mn
films on W(110) was studied using PEEM, which allowed analysis of the spatial distribution
of the formed oxides.
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I. PRZEDMIOT I METODYKA BADAŃ
Tlenki manganu, ze względu na bogactwo możliwych stopni utlenienia oraz odmian
struktur krystalicznych faz tlenkowych, znajdują szerokie zastosowania praktyczne
w dziedzinie elektrochemii [Deva08], materiałów magnetycznych [Thot10], a szczególnie
katalizy [Nish91, Balt86, Kram06, Kijl97, Hutc88, Naja13, Robin13, Wiec12]. Historia badań
aktywności katalitycznej tlenków manganu sięga XIX wieku. Już w 1820 roku Johann
Wolfgang Döbereiner stwierdził, że MnO2 przyspiesza proces rozpadu chloranu (VII) potasu
w roztworze wodnym [Dobe20]. W późniejszych latach tlenki manganu, również mieszane,
stały się znane dzięki swej aktywności katalitycznej, między innymi w procesach rozpadu
nadtlenku wodoru [Kanu79, Mooi52, Nohm91], utleniania CO [Nohm91, Katz53, Bore65],
rozpadu tlenku azotu (I) [Jaco76] i ozonu [Nish91], utlenianiu metanolu [Balt86], etylenu
[Dmuc65], amoniaku [Ilch75, Sing92a, Sing92b] i tlenku azotu (II) [Karl84]. W toku
wszystkich

tych

reakcji

tlenki

manganu

podlegają

cyklom

utleniania-redukcji,

odzwierciedlającym łatwość zmiany stanu utlenienia jonów manganu.
Najpopularniejszym z komercyjnych katalizatorów stworzonych na bazie tlenków
manganu jest hopkalit – mieszanina tlenku manganu (IV) i tlenku miedzi (II). Ze względu na
niskie koszty wytwarzania [Kram06] jest on szeroko stosowany w urządzeniach służących do
oczyszczania powietrza, znajdujących zastosowanie np. w przemyśle i wojsku, takich jak np.
maski gazowe [Merr21, Yoon88]. Niestety, obecnie używany hopkalit cechuje się niską
aktywnością

katalityczną

w temperaturze

pokojowej

(RT

–

room

temperature),

spowodowaną głównie szybką dezaktywacją w obecności wilgoci. Połączenie tych trzech
cech, czyli niskich kosztów produkcji, wysokiej aktywności katalitycznej w reakcji utleniania
CO w pokojowej temperaturze oraz długiego czasu działania wciąż pozostaje wyzwaniem.
Okazało się jednak, że morfologiczne i katalityczne właściwości hopkalitu znacząco zależą
od sposobu jego preparatyki. Nanokrystaliczny hopkalit, zsyntetyzowany przez grupę Tanga
okazał się dwa razy bardziej aktywny katalitycznie w kierunku utleniania CO niż jego
prekursor [Tang09]. Jego właściwości przypisano nanokrystalicznej oraz jednorodnej pod
względem składu naturze mieszanego tlenku.
Sposób,

w jaki

szczegółowych

przebiegają

badań.

Do

reakcje

tego

celu

katalityczne,
służą

wymaga

modelowe

dalszych,

bardziej

katalizatory

badane

w wyidealizowanych warunkach ultra wysokiej próżni (ultra-high vacuum – UHV). Warunki
takie pozwalają utrzymać czystą powierzchnię nawet przez kilka godzin, co umożliwia
charakteryzację niezmienionej powierzchni wieloma metodami. Pomiędzy modelowymi
13

katalizatorami a katalizatorami przemysłowymi jest oczywista przepaść, wynikająca
z różnicy warunków, w jakich pracują katalizatory przemysłowe (są to materiały o dużym
rozwinięciu powierzchni czynnej i działające pod względnie wysokim ciśnieniem),
a w jakich prowadzone są badania nad modelowymi katalizatorami (monokryształy są
badane przy stosunkowo niskich ciśnieniach). Próbą połączenia właściwości tych dwóch
układów jest wytworzenie bardziej wyrafinowanych modelowych katalizatorów, na przykład
metalicznych nanostruktur nanoszonych na dobrze określone powierzchnie tlenkowe.
Natomiast by zbadać wpływ nośnika na reakcje katalityczne, tworzy się tak zwane odwrotne
modelowe katalizatory, to jest nanostruktury tlenkowe naniesione na metaliczne
monokrystaliczne podłoże.
Dzięki możliwości wytwarzania cienkich epitaksjalnych warstw w warunkach UHV,
zakres badanych tlenków znacznie się poszerza, gdyż niewielką ilość materiału jest łatwiej
otrzymać niż lity materiał. W przypadku manganu ta łatwość może być przeszkodą, gdyż jest
to materiał, który ma wiele możliwych stopni utlenienia (I-VII), a więc można spodziewać
się trudności z otrzymaniem stechiometrycznego, cienkowarstwowego tlenku. Kluczem jest
odpowiednie dobranie parametrów procesu, takich jak metoda otrzymywania tlenku, grubość
warstwy, temperatura podłoża i ciśnienie tlenu.
Głównym celem pracy było określenie korelacji składu chemicznego i struktury
w epitaksjalnych metalicznych i tlenkowych nanostrukturach manganu i mieszanych
układach

z żelazem,

otrzymywanych

różnymi

metodami,

na

różnych

podłożach

monokrystalicznych. Do charakteryzacji powierzchni służyły takie metody, jak dyfrakcja
elektronów niskoenergetycznych (low-energy electron diffraction – LEED), spektroskopia
elektronów Augera (Auger electron spectroscopy – AES), skaningowa mikroskopia tunelowa
(scanning

tunneling

microscopy

–

STM),

mikroskopia

niskoenergetycznych

elektronów/fotoelektronów

microscopy/photoemission

electron

microscopy

–

z wykorzystaniem

(low-energy

electron

LEEM/PEEM),

spektroskopia

fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem X (X-ray photoelectron spectroscopy – XPS)
oraz dyfraktometria rentgenowska (X-ray diffraction – XRD). Próbki zawierające żelazo
poddane zostały dodatkowym badaniom o charakterze objętościowym z wykorzystaniem
spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji (conversion electron Mössbauer
spectroscopy – CEMS).
Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział I zawiera informacje wstępne,
systematyzujące wiedzę na temat struktur krystalograficznych litych tlenków manganu, ich
roli w katalizie heterogenicznej oraz opis metodyki badań, w tym opis układu
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eksperymentalnego, przygotowania podłoży i sposobu syntezy próbek. Zawarto w nim
również pobieżny opis metod eksperymentalnych, wykorzystanych do charakterystyki próbek
pod kątem struktury, morfologii i składu chemicznego. Rozdział II otwiera część
eksperymentalną pracy i dotyczy metalicznych warstw manganu na podłożu MgO(001),
które były prekursorem warstw tlenków manganu oraz opisuje badania podjęte w kierunku
uzyskania różnych cienkowarstwowych tlenków manganu na tym podłożu. Rozdział III
dotyczy mieszanych tlenków manganu i żelaza na podłożu MgO(001). Rozdział IV opisuje
metaliczne i tlenkowe warstwy manganu na monokrystalicznych podłożach wolframowych
o orientacjach (100) i (110). Rozdział V zawiera podsumowanie uzyskanych wyników.
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I.1.

Lite tlenki manganu

Mangan, jako pierwiastek mogący posiadać wiele stopni utlenienia, jest metalem
podatnym na utlenianie. Co więcej, w ramach jednej stechiometrii występuje wiele struktur
krystalicznych. Zaledwie kilka faz tlenkowych jest stabilnych w warunkach otoczenia, jednak
technika tworzenia cienkich warstw pozwala na stabilizację nawet tych odmian, które do
zaistnienia w formie litej wymagają specjalnych warunków ciśnienia bądź temperatury.
Poniżej przedstawiony jest przegląd najczęściej występujących i opisywanych w literaturze
naukowej tlenków manganu.
MnO posiada regularną strukturę chlorku sodu (grupa przestrzenna 𝐹𝑚3̅𝑚) o stałej sieci
𝑎 = 4,44 Å . Mn3O4 powyżej 1442 K występuje w formie regularnego spinelu, z grupą
przestrzenną 𝐹𝑑3̅𝑚 i stałą sieci 𝑎 = 8,42 Å (faza β). Poniżej tej temperatury struktura ta
ulega dystorsji Jahna-Tellera związanej z degeneracją orbitalu 𝑒𝑔1 kationów Mn3+
zajmujących pozycje oktaedryczne. W wyniku tej dystorsji stabilizacja orbitalu 𝑧 2 zachodzi
poprzez wydłużenie oktaedrów, co prowadzi do zmiany struktury na tetragonalną fazę
α ( 𝐼41 /𝑎𝑚𝑑 ) [Good55, Hook58] o stałych sieci 𝑎 = 𝑏 = 5,76 Å oraz 𝑐 = 9,46 Å.
W przypadku Mn2O3 najbardziej znane są jego cztery formy: α, β, γ i δ. α-Mn2O3 ma
strukturę regularną ( 𝐼𝑎3̅ , 𝑎 = 9,41 Å ) i jest stabilny w temperaturze pokojowej przy
ciśnieniu atmosferycznym. β-Mn2O3 jest niskotemperaturową ortorombową odmianą fazy
α o grupie przestrzennej 𝑃𝑏𝑐𝑎 i stałych sieciowych 𝑎 = 9,41 Å , 𝑏 = 9,42 Å oraz
𝑐 = 9,40 Å. Faza γ jest spinelem o symetrii tetragonalnej ( 𝑎 = 𝑏 = 5,77 Å , 𝑐 = 9,44 Å )
i grupie przestrzennej takiej jak α-Mn3O: 𝐼41 /𝑎𝑚𝑑, natomiast odmiana δ jest to struktura
typu CaIrO3 (grupa przestrzenna 𝐶𝑚𝑐𝑚, 𝑎 = 2,72 Å, 𝑏 = 8,90 Å, 𝑐 = 6,73 Å) [Sant06]. Tę
ostatnią strukturę otrzymuje się z fazy α-Mn2O3 w temperaturze pokojowej pod wysokim
ciśnieniem, jednak wartość tego ciśnienia jest kwestią sporną i, w zależności od źródła, waha
się w przedziale 16 GPa – 38 GPa [Yama05, Sant06, Shim11, Ovsy13]. Istnieją również inne
wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe modyfikacje Mn2O3 i Mn3O4 przedstawione na
diagramie fazowym na Rys.I.1 [Ovsy13]. Należy jednak pamiętać, iż, pomimo drastycznej
różnicy pomiędzy warunkami tworzenia tych faz a warunkami UHV, możliwa jest ich
stabilizacja w warunkach próżniowych, co pokazano na przykładzie perowskitu PbVO3
[Mart07]. Kolejnym tlenkiem manganu jest MnO2. Najbardziej stabilna jest faza β-MnO2,
która ma tetragonalną strukturę rutylu (grupa przestrzenna 𝑃42 /𝑚𝑛𝑚 , 𝑎 = 𝑏 = 4,39 Å ,
𝑐 = 2,87 Å ). Pozostałe znane odmiany to R-MnO2 ( 𝑃𝑏𝑛𝑚 , 𝑎 = 4,53 Å , 𝑏 = 9,27 Å ,
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𝑐 = 2,87 Å), α-MnO2 (𝐼4/𝑚 , 𝑎 = 𝑏 = 9,87 Å, 𝑐 = 2,86 Å), δ-MnO2 (𝐶2/𝑚 , 𝑎 = 5,15 Å,
𝑏 = 2,84 Å, 𝑐 = 7,17 Å), λ-MnO2 (𝐹𝑑3̅𝑚, 𝑎 = 8,04 Å) oraz γ-MnO2, który to tlenek ma
skomplikowaną strukturę powstałą ze złożenia fazy β i R [Juli02]. Tlenek Mn5O8 nie jest tak
popularny jak te wymieniowe powyżej. Został on po raz pierwszy zsyntetyzowany w 1962
4+
roku [Brun62], a jego wzór chemiczny można zapisać jako Mn2+
2 Mn3 O8 . Posiada on

strukturę jednoskośną o grupie przestrzennej 𝐶2/𝑚 i parametrach sieci 𝑎 = 10,38 Å ,
𝑏 = 5,73 Å, 𝑐 = 4,87 Å i 𝛽 = 109,49°.

Rys.I.1. Diagram fazowy ciśnienie-temperatura dla Mn2O3. W fazie ciekłej (niebieski obszar)
Mn2O3 nieodwracalnie redukuje się do Mn3O4. Możliwe, lecz rzadkie jest też powstanie
tetragonalnego γ-Mn2O3, jednak nieznane są warunki, w których ta faza jest stabilna
[Ovsy13].
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I.2.

Modelowe podejście do katalizatorów

Katalizatory są niezwykle ważne dla postępu technologicznego, ze względu na ich rolę
w wytwarzaniu materiałów (produkcja leków, kosmetyków i opakowań), konwersji energii
i systemach kontroli zanieczyszczeń powietrza [Bond99, Hash06]. Chociaż są one używane
szeroko w wielu procesach przemysłowych, wciąż istnieje wiele aspektów wymagających
udoskonalenia. By poprawić jakość i dostępność katalizatorów dąży się do obniżania energii
aktywacji reakcji katalitycznych, zwiększenia selektywności do wybranego produktu,
wydłużenia czasu życia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich produkcji. Heterogeniczne
katalizatory przemysłowe pracujące w układzie gaz/ciało mają skomplikowaną morfologię –
zwykle są to klastery metaliczne rozproszone na porowatych proszkach tlenków metali.
Przemysłowe katalizatory pracują najczęściej przy wysokim ciśnieniu i temperaturze. Takie
warunki utrudniają stosowanie klasycznych metod spektroskopowych w trakcie reakcji,
a tym samym zdobywanie wiedzy o mechanizmach reakcji, potrzebnej do zrozumienia
i ulepszenia działania katalizatorów. Z pomocą przychodzi tu nauka o powierzchni.
W latach 1964 – 1973 miał miejsce ogromny postęp w technologii próżniowej [Duke03].
Konstrukcje metalowych układów UHV pozwoliły na osiąganie ciśnień rzędu 10-9 mbar
i niższych. Umożliwiało to utrzymywanie czystych powierzchni badanych próbek nawet
przez kilka godzin. Wraz ze zrozumieniem oddziaływań elektronów z powierzchnią ciał
stałych nastąpił prężny rozwój powierzchniowych metod badawczych. Dzięki tym
osiągnięciom na przełomie lat 60 i 70 XX w. dużego znaczenia nabrała metoda LEED.
Pozwala ona nie tylko na określenie struktury krystalicznej czystej powierzchni, ale również
jej zmian zachodzących pod wpływem adsorbatu. Metodami wykazującymi czułość na skład
powierzchni i strukturę elektronową stały się natomiast spektroskopie elektronowe: AES, co
pokazali w 1968 r. Palmberg i Rhodin [Palm68] oraz XPS wprowadzona przez Siegbahna
jako ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis) [Sieg70].
Na kanwie tych osiągnięć, Gabor Somorjai skonstruował system UHV do badań
katalitycznych, wykorzystujący wspomniane wyżej techniki pomiarowe oraz komorę służącą
do mierzenia szybkości reakcji katalitycznej w zakresie ciśnień 10-7 mbar – 10-4 mbar (zakres
niskich

ciśnień)

oraz

103 mbar – 105 mbar

(zakres

wysokich

ciśnień)

[Somo80].

Zaproponował on również system transferu próbek ograniczający kontakt z zewnętrznymi
źródłami zanieczyszczeń [Somo80]. W 1982 r. Binnig i Rohrer zbudowali pierwszy
mikroskop STM [Binn87], co zapoczątkowało erę obrazowania powierzchni w skali
atomowej.
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Wszystkie te okoliczności sprzyjały rozwojowi badań nad modelowymi katalizatorami,
których prototypami są metaliczne monokrystaliczne podłoża. Posiadają one liczne zalety,
w tym dobrze zdefiniowaną strukturę, wysoką czystość, możliwość wyeksponowania
różnych płaszczyzn krystalograficznych oraz dużą różnorodność dostępnych metali.
Kompleksowe zastosowanie do badań powierzchni metod spektroskopowych (XPS i AES),
metod obrazowania topografii powierzchni, np. STM i mikroskopii sił atomowych (atomic
force microscopy – AFM), a także badania adsorpcji i desorpcji gazów (np. metodą
temperaturowo programowalnej desorpcji – temperature-programmed desorption – TPD)
pozwoliły na pokazanie zależności pomiędzy reaktywnością i aktywnością katalityczną
a strukturą powierzchni. Monokrystaliczne modelowe katalizatory umożliwiają badanie
prostych rzeczywistych procesów, a uzupełnione opisem teoretycznym [Hamm00] pozwalają
na

zrozumienie

monokrystaliczne

reaktywności

różnych

mają

w modelowych

jednak

metalicznych

powierzchni.

badaniach

Powierzchnie

katalitycznych

znaczne

ograniczenia. Są to tzw. bariery materiałowa i ciśnieniowa. Bariera materiałowa wynika
z braku nośnika i trudności natury praktycznej w pracy z próbkami o małej powierzchni.
Co więcej, monokryształ nie może odzwierciedlać właściwości cząstek o średnicach kilku
nanometrów. Brak materiału nośnika, który zawsze występuje w katalizatorze rzeczywistym,
uniemożliwia badania oddziaływania metal-podłoże [Gate01]. Zastosowanie monokryształów
stwarza też problemy w badaniach procesów przebiegających w wysokich ciśnieniach,
takich jak np. procesy aktywacji i dezaktywacji, które wymagają długotrwałych ekspozycji
na fazę gazową w systemie przepływowym. Nie są one też odpowiednie do określania
kinetyki reakcji prowadzonej w zmiennym stężeniu reagentów. Te wszystkie niedogodności
skłoniły do poszukiwania innych modelowych katalizatorów, bardziej zbliżonych do
rzeczywistości, którymi są np. metaliczne nanocząstki na monokrystalicznym podłożu
tlenkowym.
Fakt, że zarówno aktywność jak i selektywność katalizatora ściśle zależy od rozmiaru
cząstek jest dobrze znany [Che89]. Tlenkowy nośnik może natomiast modyfikować
właściwości elektronowe cząstek metalicznych [Kao80, Ogaw95, Pacc94], a w niektórych
przypadkach może mieszać się z materiałem nanocząstek [Pers97]. Badania modelowych
katalizatorów w postaci aktywnych katalitycznie nanocząstek metalu osadzonych na podłożu
tlenkowym dają wgląd w te procesy. Wytwarza się je w systemach UHV z wykorzystaniem
np. epitaksji z wiązki molekularnej (molecular beam epitaxy – MBE). Do ich badania stosuje
się metody analizy powierzchni, które, w zestawieniu z pomiarami wysokociśnieniowymi
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w warunkach in situ oraz ex situ, dostarczają informacji o strukturze, składzie chemicznym
oraz aktywności katalitycznej.
Innym podejściem dla zrozumienia mechanizmów reakcji katalitycznych są badania
prowadzone na tzw. odwrotnych modelowych katalizatorach [Leis00]. Składają się one
z aktywnego katalitycznie metalicznego podłoża pokrytego wyspami tlenków. Taki układ,
poprzez różnicowanie grubości adsorbatu tlenkowego, pozwala na zapoznanie się z rolą
tlenku oraz na badanie obszaru granicznego metal-tlenek. Dzięki przewodzącemu podłożu,
obok standardowych eksperymentów dostępnych w układach UHV, można bezproblemowo
wykonywać obrazowanie STM, charakteryzujące strukturę w skali atomowej. Ultra cienkie
epitaksjalne warstwy tlenkowe stosowane są też jako nośniki, przez co unika się problemów
związanych z nieprzewodzącym charakterem powierzchni większości tlenków litych.

I.3.

Tlenki manganu w katalizie heterogenicznej

W swych wczesnych badaniach Klier i Kuchynka [Klie66] oraz Kanungo [Kanu79]
odkryli wysoką aktywność katalityczną litego MnO2 przy niskich temperaturach (dla 293 K
[Klie66] i 353 K [Kanu79]). Liang [Lian08] wykazał natomiast, że aktywność katalityczna
(A) tlenku zależy od jego odmiany alotropowej i dla faz β-, γ- i δ-MnO2 wykazuje
następującą tendencję: Aδ>Aγ>Aβ. Ta różnica dla próbek o takim samym składzie,
a różniących się jedynie odmianą polimorficzną oznacza, że siła wiązania Mn-O jest dla
aktywności czynnikiem decydującym.
Aktywność katalityczna zależy również od stopnia utlenienia metalu. Badania
termograwimetryczne w atmosferze tlenu (przepływ 30 ML/min) wykazały, że do
temperatury 793 K wszystkie tlenki manganu (MnO, Mn3O4, Mn2O3, Mn5O8 i MnO2) są
stabilne. W redukującej atmosferze CO o takim samym przepływie jedynie MnO pozostaje
stabilny w całym zakresie badanych temperatur, tj. 300 K – 1373 K [Zaki97]. Inne tlenki
redukują się już w okolicach 623 K. Wniosek, który został wyciągnięty z powyższych badań
jest taki, że CO nie wykazuje znaczącego działania redukującego na MnO, w związku
z czym ten tlenek jako jedyny nie wykazuje aktywności katalitycznej [Zaki97].
Ramesh et al. [Rame08] zasugerowali, iż stabilność tlenków bądź jej brak może być
związana nie tyle ze stopniem aktywności katalitycznej, co z różnicami w mechanizmach
utleniania CO. Co więcej, stwierdzili oni, że MnO poddane działaniu mieszaniny gazów
CO+O2 (przy ciśnieniu parcjalnym każdego 5 kPa) przez kilka godzin przy temperaturze
523 K utlenia się powierzchniowo do Mn3O4, podczas gdy tlenki Mn2O3 i MnO2 pozostają
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niezmienione. Dzieje się tak dlatego, że katalityczne utlenianie CO na tlenkach Mn2O3
i MnO2 zachodzi głównie według mechanizmu Langmuira-Hinshelwooda, natomiast
w przypadku MnO według mechanizmu Marsa-van-Krevelena, przy czym aktywność
katalityczna wykazuje trend AMnO ≤AMnO2 <AMn2O3 (Rys.I.2). Mechanizm LangmuiraHinshelwooda polega na tym, że obydwa reagenty (CO i O2) adsorbują się na powierzchni
katalizatora reagując na niej ze sobą, a produkt reakcji (CO2) desorbuje z powierzchni.
Mechanizm Marsa-van-Krevelena zakłada natomiast, że powierzchnia katalizatora bierze
aktywny udział w reakcji: jeden z reagentów tworzy wiązanie chemiczne z powierzchnią
i reaguje z drugim reagentem z fazy gazowej, tworząc produkt.

Rys.I.2. Wykres Arrheniusa dla utleniania CO na wysokiej czystości MnO (▼), Mn2O3 (■)
oraz MnO2 (▲) w atmosferze CO (5 kPa) + O2 (5 kPa) równoważonej helem [Rame08].
Morfologia jest kolejnym czynnikiem warunkującym aktywność katalityczną tlenków
manganu. Han et al. [Han06] wykazali, że nanokryształy uformowane w porach materiału
mezoporowatego SBA-15 w procesie termolizy acetyloacetonianu manganu (II) i (III)
(skutkującym powstaniem Mn3O4 oraz Mn2O3) są bardziej aktywne od ich litych
odpowiedników. Interesującym jest fakt, że ten sam proces prowadzony bez obecności
SBA-15 prowadzi do powstania mieszaniny tlenków, w której dominuje MnO2. Wielkość
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nanokryształów determinowana jest przez wielkość porów, która wynosi około 80 Å.
Z wykresu Arrheniusa dla utleniania CO (Rys.I.3) wynika, że w temperaturze 423 K
nanokrystaliczny Mn3O4 jest 100 razy bardziej aktywny niż jego forma lita, zaś w przypadku
Mn2O3 ten czynnik wynosi 5. Co więcej, dla rozmiarów nanometrowych to Mn3O4 okazuje
się bardziej aktywny katalitycznie niż Mn2O3, podczas gdy lite materiały wykazują tendencję
odwrotną.

Rys.I.3. Wykres Arrheniusa dla utleniania CO w atmosferze CO (5 kPa) + O2 (5 kPa)
równoważonej argonem na: nanokrystalicznym Mn3O4/SBA-15 (𝜵) oraz Mn2O3/SBA-15 (Δ),
MnOx/SBA-15 wytworzonym metodą impregnacji z Mn(NO3)2 (■), litym Mn2O3 (▲) oraz
Mn3O4 (▼) [Han06].
Okazuje się też, że niektóre niestechiometryczne tlenki mogą wykazywać o wiele wyższą
aktywność katalityczną niż tlenki stechiometryczne. Iablokov et al. [Iabl10, Frey12]
wytworzyli nano-pręty MnOx o średnicy 0,1 µm – 2 µm i długości setek mikrometrów,
których końce charakteryzowały się obecnością obiektów o rozmiarach nanometrowych.
Pręty te łuszczyły się podczas utleniania CO, odsłaniając lokalne obszary o strukturze Mn3O4
oraz MnO. Pomiary XPS i XANES (X-ray absorption near edge spectroscopy –
spektroskopia w pobliżu krawędzi absorpcji) ujawniły formalny stopień utlenienia, który

22

wynosił x ≈ 3,4±0,1. Wartość ta pozostaje w zgodzie z pomiarami temperaturowo
programowalnego utleniania (TPO) oraz temperaturowo programowalnej redukcji za pomocą
CO (CO-TPR). Znormalizowana do powierzchni czynnej szybkość reakcji przeprowadzonej
w 298 K dla MnOx okazała się być 10 razy większa niż dla Mn2O3 i Mn3O4 (Rys.I.4). Ze
względu na podatność tlenku na redukcję w atmosferze CO uznano, że mechanizm, według
którego zachodzi utlenianie CO na powierzchni MnOx, to mechanizm Marsa-van-Krevelena.

Rys.I.4. Profil temperaturowo programowalnej redukcji w obecności CO (CO-TPR) dla
tlenków manganu [Frey12].
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I.4.

Metodyka badań

I.4.1.
Większość
przeprowadzono

Opis aparatury
badań

wykonanych

w Laboratorium

na

potrzeby

Powierzchni

niniejszej

rozprawy

i Nanostruktur

doktorskiej

Instytutu

Katalizy

i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, wyposażonym w wielokomorowy
system

UHV

firmy

cienkowarstwowych

Prevac.

oraz

ich

System

ten

modyfikację

pozwala
i analizę

na

przygotowanie

metodami

próbek

spektroskopowymi,

mikroskopowymi oraz dyfrakcyjnymi. Cała aparatura umieszczona jest na betonowym bloku
w celu minimalizacji drgań i izolacji mechanicznej od otoczenia. W skład systemu wchodzi
osiem komór: śluza załadowcza, komora radialnej dystrybucji próbek, komora preparacji,
komora analizy, komora mikroskopii STM/AFM, reaktor wysokociśnieniowy, komora
łupania próbek oraz magazyn do przechowywania próbek (Rys.I.5). Różnorodność
dostępnych metod badawczych w jednym układzie UHV pozwala na szeroką analizę tej
samej próbki bez konieczności jej kontaktu z powietrzem. Co więcej, w systemie UHV
możliwe jest również wytwarzanie i analiza kilku próbek jednocześnie, gdyż system, ze
względu na stosowane przy każdej komorze zawory odcinające, pozwala na niezależną pracę
poszczególnych aparatur badawczych.
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Rys.I.5. Schemat układu komór w aparaturze UHV: 1) komora mikroskopii STM/AFM,
2) reaktor wysokociśnieniowy, 3) komora łupania próbek, 4) magazyn, 5) śluza załadowcza,
6) komora dystrybucyjna, 7) komora preparacji, 8) komora analizy XPS/UPS/AES/ISS.
Nośniki próbek są kompatybilne ze stacjami wszystkich komór układu UHV.
Umożliwiają one grzanie i chłodzenie próbek w zakresie 100 K do ok. 2200 K
z równoczesnym pomiarem ich temperatury. By wprowadzić nośnik z próbką do systemu
umieszcza się go w śluzie załadowczej, wyposażonej w pompę wstępną i turbomolekularną.
Pozwalają one na osiągnięcie próżni rzędu 10-8 mbar. Takie wstępne odpompowanie śluzy
umożliwia transfer próbki do komory radialnej dystrybucji bez znacznego pogorszenia w niej
próżni, która jest na poziomie nie gorszym niż 5·10-10 mbar. Następnie próbka może być
przenoszona pomiędzy poszczególnymi komorami układu.
Magazyn próbek połączony jest z komorą dystrybucyjną i posiada sześć stacji do
przechowywania nośników. Ostatnia pozycja w magazynie umożliwia grzanie nośnika
z równoczesną kontrolą temperatury. Obok magazynu znajduje się mechaniczna łupaczka,
która pozwala na odsłanianie powierzchni łupliwych próbek w warunkach UHV.
Komora preparacyjna służy do przygotowywania powierzchni próbek oraz do ich
wytwarzania. Komora jest wyposażona w układ pompujący, na który składa się pompa
turbomolekularna, jonowa oraz sublimator tytanowy, co pozwala na uzyskiwanie próżni na
poziomie 1·10-10 mbar. W komorze preparacyjnej znajduje się czteroosiowy manipulator
umożliwiający ruch w kierunkach X, Y i Z oraz obrót nośnika wokół osi Z leżącej
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w płaszczyźnie próbki. Do czyszczenia powierzchni próbek służy działo jonowe zwykle
zasilane argonem. Metale i tlenki nanosi się na podłoża metodą epitaksji z wiązki
molekularnej (MBE) z komórek efuzyjnych lub naparowywarek z bombardowaniem
elektronowym zawierających standardowo Au, Fe, Ti, Mn oraz MgO. Pomiaru szybkości
nanoszenia danego materiału dokonuje się za pomocą mikrowagi kwarcowej zintegrowanej
z ruchomą przesłoną umieszczoną przed próbką. Istnieje również możliwość prowadzenia
eksperymentów z różnymi gazami (CO, O2, NO) dzięki zainstalowaniu w komorach
zaworów precyzyjnego dozowania. W komorze preparacji znajduje się również układ do
TPD pracujący z kwadrupolowym spektrometrem masowym oraz spektrometr LEED-AES
służący zarówno do badania struktury powierzchni podłoży monokrystalicznych i układów
epitaksjalnych (LEED) jak i składu powierzchni (AES).
Komora analizy służy do spektroskopowych badań powierzchni ciał stałych. Podobnie jak
w komorze preparacyjnej do uzyskania właściwego poziomu próżni również tu używa się
pompy turbomolekularnej, jonowej i sublimatora tytanowego, co zapewnia próżnię na
poziomie 10-10 mbar. Komora wyposażona jest w wielozadaniowy spektrometr elektronowy
oparty na hemisferycznym analizatorze energii R4000 firmy Gammadata Scienta
z pozycyjnym detektorem elektronów. Analizator umożliwia osiągnięcie zdolności
rozdzielczej ok. 5 meV, aczkolwiek zdolność rozdzielcza spektrometru jest warunkowana
szerokością widma lampy i wartością energii przejścia analizatora. Spektrometr posiada kilka
źródeł wzbudzeń: lampę rentgenowską z podwójną anodą (Mg i Al), źródło promieniowania
UV (lampa helowa) oraz działa elektronowe i jonowe (spektrometr może również analizować
energię jonów dodatnich). Zmotoryzowany, pięcioosiowy manipulator zapewnia ruch
w osiach X, Y i Z oraz dwa obroty: polarny i azymutalny, niezbędne przy kątowych
pomiarach XPS. Manipulator zapewnia grzanie próbek do ok. 2200 K i ich chłodzenie do
100 K, co umożliwia wykonanie pomiarów XPS, UPS (ultraviolet photoelectron spectroscopy
– spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania ultrafioletowego), AES i ISS
(ion scattering spectroscopy – spektroskopia jonów rozproszonych) w szerokim zakresie
temperatur. Widma XPS zebrane na potrzeby niniejszej pracy były mierzone w temperaturze
pokojowej. Próżnia w trakcie pomiarów kształtowała się na poziomie 2·10-10 mbar. Źródłem
promieniowania była lampa rentgenowska o aluminiowej antykatodzie (linia Al Kα o energii
1486,6 eV). Napięcie w lampie rentgenowskiej wynosiło 11 kV, prąd żarzenia katody
17 mA, a moc 187 W.
Komora mikroskopii STM/AFM przyłączona jest do komory dystrybucji radialnej za
pomocą elastycznego mieszka w celu zminimalizowania drgań. Układ pompujący tej komory
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składa się tylko z pompy jonowej i sublimatora tytanowego, co pozwala na eliminację źródeł
dodatkowych drgań i osiągnięcie atomowej zdolności rozdzielczej, nawet gdy w innych
komorach pracują pompy mechaniczne. Ciśnienie robocze jest na poziomie 10-10 mbar.
W aparaturze zastosowano zmienno-temperaturowy mikroskop STM/AFM model VTUHV 300 firmy RHK, wyposażony w przepływowy kriostat helowo-azotowy, który pozwala
na uzyskanie atomowej zdolności rozdzielczej w zakresie temperatur od 25 K do 1000 K,
gdy chłodzenie odbywa się za pośrednictwem ciekłego helu, lub od 100 K, gdy cieczą
chłodzącą jest azot. Dodatkowo w komorze znajduje się magazyn nośników, którego ostatnia
stacja umożliwia wygrzewanie i elektronowe bombardowanie ostrzy STM w celu ich
oczyszczenia.
Kolejnym elementem układu UHV jest przepływowy reaktor wysokociśnieniowy
(maksymalne ciśnienie to 2 bary) do prowadzenia katalitycznych reakcji heterogenicznych
w fazie gazowej na stałych katalizatorach. Komora ta jest wyposażona w system dozowania
mieszaniny gazów reakcyjnych. Ponadto, możliwe jest w niej grzanie i chłodzenie próbek
w zakresie od 220 K do 1000 K w próżni lub do 600 K przy maksymalnym ciśnieniu oraz
wykonywanie analizy produktów reakcji przy pomocy kwadrupolowego spektrometru
masowego. Po zakończeniu eksperymentu wysokociśnieniowego, odpowiedni zestaw pomp
zapewnia szybkie uzyskanie warunków UHV (próżni rzędu 10-8 mbar), pozwalających na
transfer badanego układu katalitycznego do komory analizy.
Na wyposażeniu laboratorium znajduje się również tzw. walizka próżniowa. Jest to
przenośna komora wysokopróżniowa w pełni kompatybilna z komorą śluzy załadowczej,
umożliwiająca

bezpieczny transport

dwóch

nośników

próbek

pomiędzy różnymi,

niepołączonymi ze sobą systemami UHV bez konieczności wystawiania ich na działanie
atmosfery. Walizka posiada małą pompę jonową, która może być zasilana z akumulatora,
pozwalającą na utrzymanie ciśnienia na poziomie 10-10 mbar.
Pomiary XRD wykonywane były w Laboratorium Badań Strukturalnych na Wydziale
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH dzięki uprzejmości prof. dr hab. Tomasza
Stobieckiego i mgr Wiesława Powroźnika. Przeprowadzono je na dyfraktometrze X’Pert
MPD (multi-purpose diffractometer) firmy Philips (Rys.I.6). Lampa rentgenowska z anodą
miedzianą (λCu = 1,54184 Å) posiada cztery berylowe okna, przez które emitowane jest
promieniowanie. Goniometr PW 3040 pozwala zarówno na pomiary w geometrii BraggaBrentano (wiązka promieniowania X ogniskowana jest na szczelinie licznika) stosowanej dla
próbek proszkowych, jak i w geometrii płasko-równoległej GID (grazing incidence
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diffraction) (wiązka padająca i odbita formowana jest w postaci promieni równoległych)
odpowiedniej dla cienkich warstw (Rys.I.7).

Rys.I.6. Dyfraktometr X’Pert MPD Rys.I.7. Geometria pomiaru za pomocą optyki
Bragga-Brentano (a) oraz płasko-równoległa GID

firmy Philips.

(b).
Badania synchrotronowe zostały wykonane w laboratorium Swiss Light Source (SLS)
w Villigen w Szwajcarii, przy użyciu mikroskopu AC-LEEM/SPE-PEEM firmy Elmitec
czasowo zainstalowanego na linii pomiarowej NanoXAS. Dostępny zakres energii
promieniowania synchrotronowego to 270 eV – 1800 eV. Mikroskop, oprócz komory
pomiarowej, wyposażony jest w śluzę załadowczą, komorę preparacji i magazyn próbek.
Śluza

załadowcza

pompowana

jest

za

pomocą

pompy

rotacyjnej

oraz

pompy

turbomolekularnej. W komorze preparacyjnej znajdują się komórki efuzyjne służące do
osadzania Fe, Mn, Co i Au oraz zawory precyzyjnego dozowania CO i O2, przesłona
z zamocowaną na niej mikrowagą kwarcową oraz optyka LEED.
I.4.2. Charakterystyka strukturalna, morfologiczna i chemiczna próbek
Układy cienkowarstwowe omawiane w niniejszej pracy analizowane były pod względem
strukturalnym,

morfologicznym

i chemicznym.

Próbki

wykowane

w Laboratorium

Powierzchni i Nanostruktur Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, badane
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były za pomocą metod LEED, AES, XPS, STM oraz XRD. Próbki zawierające izotop

57

Fe

dodatkowo scharakteryzowano ex situ za pomocą metody CEMS w laboratorium Zespołu
Nanostruktur Powierzchniowych Katedry Fizyki Ciała Stałego AGH. Wykorzystano też
mikroskop LEEM/PEEM, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i na linii badawczej
NanoXas w SLS.

I.4.2.1.

LEED

Dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów jest najprostszą i najbardziej powszechną
metodą analizy strukturalnej zorientowanych układów cienkowarstwowych w warunkach
UHV. Dostarcza ona informacji o strukturze powierzchniowej wytworzonych warstw.
Elektrony z działa elektronowego (prąd wiązki I ≈ 1 µA), po odpowiednim przyspieszeniu,
monochromatyzacji i zogniskowaniu, padają na próbkę, by następnie ulec dyfrakcji
i utworzyć na ekranie obraz sieci odwrotnej składający się z punktów świetlnych. Schemat
optyki LEED przedstawiono na Rys.I.8. Stosowany zakres energii elektronów to 20 eV –
300 eV, co odpowiada długościom fali de Broglie’a od ułamka do kilku Å. W uproszczeniu,
dla jednowymiarowego łańcucha atomów (Rys.I.9) warunek konstruktywnej interferencji
dany jest równaniem Bragga:
𝑛𝜆 = 𝑎 sin 𝜑 ,

(I.1)

gdzie: λ – długość fali de Broglie’a elektronów, a – stała sieci, φ – kąt ugięcia wiązki.

29

Rys.I.8. Schemat optyki LEED.

Rys.I.9. Schematyczna ilustracja warunku Bragga dyfrakcji na jednowymiarowej sieci
krystalicznej.
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Dla dwuwymiarowej powierzchni proste obrazy LEED można wyjaśnić jako efekt
dyfrakcji na różnych rzędach atomowych na powierzchni. W ogólnym przypadku do
interpretacji obrazów LEED stosuje się opis w oparciu o sieć odwrotną pseudo
dwuwymiarowej struktury powierzchniowej, której skalowaną przez energię elektronów
reprezentacją jest właśnie obraz LEED.
Obraz sieci odwrotnej pozwala określić periodyczność sieci i symetrię powierzchni, ale
nie pozwala na określenie pozycji poszczególnych atomów. Ponieważ symetrie sieci
rzeczywistej i odwrotnej są takie same, można je odczytać bezpośrednio z obrazu LEED.
Ponadto, obraz LEED daje informację o nadstrukturze będącej wynikiem rekonstrukcji
badanej powierzchni i pozwala na określenie orientacji warstwy względem podłoża, jak
również na ocenę jakości powierzchni ze względu na obecność uporządkowanego adsorbatu
oraz defektów, takich jak stopnie i wyspy. Dodatkowo, analiza zależności intensywności
plamek od energii umożliwia poznanie atomowych szczegółów struktury powierzchniowej,
a także relaksacji międzypłaszczyznowej powierzchniowych warstw atomowych [Hove86,
Pend74], ale wymaga to stosowania dynamicznej teorii rozpraszania.

I.4.2.2.

STM

Zasada działania skaningowego mikroskopu tunelowego oparta jest na zjawisku
tunelowania elektronów przez barierę potencjału, np. warstwę próżni lub powietrza,
z metalicznego ostrza do przewodzącej (metalicznej lub półprzewodnikowej) próbki lub
odwrotnie. Schemat blokowy skaningowego mikroskopu tunelowego przedstawia Rys.I.10.
Pomiędzy skanujące ostrze, wykonane najczęściej z wolframu lub ze stopu Ir-Pt, a próbkę
przyłożona

jest

różnica

potencjałów.

Ostrze

zamocowane

na

manipulatorze

piezoelektrycznym posiada możliwość precyzyjnego przemieszczania się wzdłuż trzech
kierunków X, Y i Z (w zależności od systemu pomiarowego możliwe jest też umieszczenie
próbki na manipulatorze piezoelektrycznym). Kierunek Z to kierunek zbliżania ostrza do
próbki (normalny do płaszczyzny próbki), natomiast kierunki X i Y określają miejsce
skanowania na próbce.
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Rys.I.10. Uproszczony schemat blokowy skaningowego mikroskopu tunelowego. U oznacza
napięcie polaryzacji pomiędzy badaną próbką a ostrzem STM, I0 to prąd odniesienia,
natomiast IT to prąd tunelowy.
Zbliżenie ostrza do próbki i przyłożenie różnicy potencjałów od ułamka do kilku woltów
skutkuje powstaniem różnicy energii między poziomami Fermiego próbki i ostrza, dzięki
czemu w układzie zaczyna płynąć niewielki prąd tunelowy (rzędu kilku nA). Jego kierunek
zależy od znaku polaryzacji. W zależności od kierunku polaryzacji obrazowaniu polegają
albo stany obsadzone, co odpowiada tunelowaniu z próbki do ostrza, albo stany
nieobsadzone (tunelowanie z ostrza do próbki). Pętla sprzężenia zwrotnego umożliwia
przetworzenie zmian natężenia prądu tunelowego na napięcie przykładane do piezoelementu,
który steruje ruchem ostrza w kierunku Z. Mikroskop posiada dwa podstawowe tryby pracy:
tryb stałoprądowy oraz tryb stałej odległości ostrze-próbka. W trybie stałoprądowym
informacja o topografii pozyskiwana jest poprzez przetwarzanie sygnału z pętli sprzężenia
zwrotnego odpowiadającego kierunkowi Z. W przypadku utrzymywania stałej odległości
ostrze-próbka mierzone są zmiany natężenia prądu tunelowego. W obu przypadkach
wynikiem jest przetworzony przez komputer trójwymiarowy obraz powierzchni. Rozmiar
skanowanego obszaru może wynosić od kilku Å do kilku µm, a rozdzielczość
w płaszczyźnie określa związek:
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𝛿(Å) ≈ 𝑅

1⁄
2

,

(I.2)

gdzie R jest promieniem krzywizny ostrza, przy czym w idealnym przypadku ostrze powinno
być zakończone pojedynczym atomem. W kierunku Z zdolność rozdzielcza jest niezwykle
duża, gdyż osiąga nawet ~0,1 Å.
Do badań przedstawionych w niniejszej pracy używano ostrzy wolframowych.
Przygotowywano

je

poprzez

trawienie

drutu

wolframowego

o średnicy 0,25 mm

w roztworze KOH. Pomiary wykonywano w trybie stałoprądowym dla polaryzacji dodatniej,
co oznacza, że obrazowane były puste stany próbki. Analiza obrazów została wykonana przy
użyciu programu SPIP1 (scanning probe image processor). Program ten nie tylko pozwala na
uzyskanie parametrów topografii powierzchni, ale umożliwia również korektę obrazu poprzez
np. wygładzanie i prostowanie obrazów lub usuwanie szumów.

I.4.2.3.

LEEM/PEEM

Mikroskop LEEM/PEEM jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym analizę
próbek różnymi metodami. Jest to w zasadzie mikroskop elektronowy, który do obrazowania
używa elektronów elastycznie rozproszonych na powierzchni próbki, tak jak w metodzie
LEED (mamy wtedy do czynienia z mikroskopią LEEM) lub elektronów wtórnych, które
powstają w próbce po wzbudzeniu jej promieniowaniem elektromagnetycznym (PEEM).
Ponieważ są to elektrony niskoenergetyczne, aby mogły być użyte do obrazowania muszą
zostać przyspieszone do kilkunastu keV, co jest specyfiką tego typu mikroskopów.
Mikroskop LEEM wykorzystuje niskoenergetyczne elektrony z działa elektronowego
i może obrazować powierzchnię w przestrzeni odwrotnej i rzeczywistej. W tym pierwszym
przypadku mamy do dyspozycji dyfrakcję niskoenergetycznych elektronów (LEED), w tym
mikro-dyfrakcję (µ-LEED), czyli pomiar LEED wykonywany na mikrometrowych obszarach
próbki przy zastosowaniu odpowiednich przesłon. Przestrzeń rzeczywista daje możliwość
obrazowania powierzchni w jasnym i ciemnym polu oraz kilka mechanizmów powstawania
kontrastu [Altm10].
Jeśli mikroskop ograniczyć do metody PEEM, to ulega on znacznemu uproszczeniu, gdyż
niepotrzebne staje się działo elektronowe i skomplikowana optyka (deflektor) pozwalająca na
rozdzielenie wiązki pierwotnej od wiązki rozproszonej. Obraz PEEM uzyskuje się oświetlając
1

http://www.imagemet.com/
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powierzchnię promieniowaniem UV lub miękkim promieniowaniem X, w wyniku czego
następuje

emisja

elektronów

z powierzchni

próbki.

W przypadku

wzbudzenia

promieniowaniem UV są to fotoelektrony. Uzyskany za ich pomocą obraz wykazuje kontrast
fazowy wynikający z różnic pracy wyjścia fotoelektronów z różnych obszarów próbki.
Wartość pracy wyjścia zależy od szeregu czynników. Podstawowym z nich jest skład
chemiczny, lecz różne orientacje powierzchni tego samego materiału również dają odmienne
kontrasty. Ponieważ praca wyjścia wzrasta wraz z gęstością atomową, gęsto upakowane
powierzchnie, takie jak (111) dla metali o strukturze regularnej centrowanej powierzchniowo
(FCC – face centered cubic) zwykle posiadają najwyższą wartość pracy wyjścia. Również
adsorpcja gazów skutkuje zróżnicowaniem pracy wyjścia elektronów, co powoduje, że PEEM
jest odpowiednią metodą do badań reakcji chemicznych zachodzących na powierzchniach
materiałów, także polikrystalicznych. Na intensywność obrazu PEEM wpływają szczegóły
topograficzne powierzchni. Chropowatość próbki powoduje zakrzywianie się pola
przyspieszającego fotoelektrony wokół obiektów topograficznych występujących na
powierzchni, takich jak np. granice ziaren, rysy lub defekty, co prowadzi do lokalnego
zagięcia strumienia fotoelektronów, a co za tym idzie do lokalnej zmiany intensywności
obrazu.
Zasadę działania mikroskopu PEEM przedstawia schematycznie Rys.I.11. Elektrony
wychodzące z próbki są przyspieszane w silnym polu elektrycznym (różnica potencjałów to
20 kV), przyłożonym

pomiędzy próbką

a obiektywem.

Apertury w płaszczyznach

dyfrakcyjnej i obrazowej, znajdujące się pomiędzy obiektywem a systemem soczewek
pośrednich określają, odpowiednio, kąt akceptacji i obszar próbkowania. Lateralny rozkład
elektronów jest powiększany bezpośrednio przez elektronowy system optyczny. Pole
widzenia mikroskopu to 1,5 µm – 80 µm, a rozdzielczość sięga kilkunastu nm.
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Rys.I.11. Schemat pokazujący ogólną zasadę działania mikroskopu PEEM.
Zastosowanie promieniowania X z synchrotronu jako źródła wzbudzenia poszerza
możliwości mikroskopu PEEM. Wysoka intensywność promieniowania synchrotronowego
i kolimacja wiązki oraz ciągły rozkład widma pozwala na prowadzenie pomiarów
spektroskopowych, takich jak np. absorpcyjna spektroskopia rentgenowska (X-ray absorption
spectroscopy – XAS) ograniczonych do niewielkich obszarów próbki, czyli μ-XAS. XAS
służy do określania lokalnej chemicznej i elektronowej struktury materii. Oscylujące pole
elektryczne fali elektromagnetycznej padającej na próbkę oddziałuje na elektrony związane
w atomie. Skutkiem tego może być rozproszenie promieniowania lub jego absorpcja,
prowadząca do wybicia elektronu z atomu. Dla niektórych wartości energii odpowiadających
krawędziom absorpcji, absorpcja znacząco wzrasta. Krawędź absorpcji w widmie odpowiada
zwiększonemu prawdopodobieństwu absorpcji kwantu promieniowania, gdy jego energia
zrównuje się z odległością poziomu Fermiego w ciele stałym od poziomów rdzeniowych,
np. 1𝑠1⁄ , 2𝑠1⁄ , 2𝑝1⁄ , 2𝑝3⁄ , 3𝑠1⁄ . Krawędzie odpowiadające tym przejściom oznacza się,
2

2

2

2

2

odpowiednio, jako K, LI, LII, LIII, MI, a energia im odpowiadająca jest charakterystyczna dla
danego pierwiastka. Wzorcowe widma XAS dla tlenków manganu dla krawędzi manganu
Mn-L i tlenu O-K przedstawione są na Rys.I.12 [Gilb03].
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Rys.I.12. Widma XAS dla tlenków manganu dla krawędzi Mn-L i O-K [Gilb03].
Wykorzystując do obrazowania elektrony wtórne związane z określoną krawędzią
absorpcji można uzyskać obrazy z kontrastem chemicznym (metoda XAS-PEEM lub
XPEEM – X-ray photoemission electron microscopy – mikroskopia z wykorzystaniem
fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim). Dostosowując energię
promieniowania do określonej krawędzi absorpcji można otrzymać mapę rozmieszczenia
pierwiastka na chemicznie niejednorodnej powierzchni. Metoda jest bardzo czuła ze względu
na znaczną intensywność elektronów wtórnych pochodzących z procesów nieelastycznych.
Dziura wytworzona w procesie absorpcji promieniowania X może ulec rekombinacji na
drodze procesów promienistych (fluorescencja promieniowania X) lub bezpromienistych
(procesy Augera). W zakresie energetycznym miękkiego promieniowania X (ok. 200 eV –
2000 eV) przejścia bezpromieniste z emisją elektronów Augera są bardziej prawdopodobne.
Ich nieelastyczne oddziaływanie z próbką prowadzi do kaskady niskoenergetycznych
elektronów wtórnych, wykorzystywanych w obrazowaniu. Intensywność obrazu zbieranego
dla energii promieniowania X odpowiadającej określonej krawędzi absorpcji jest zwykle
miarą lokalnej (z rozdzielczością obrazu), powierzchniowej2 gęstości danego pierwiastka (lub
nawet jego stanu chemicznego). W niektórych przypadkach dla próbek cienkowarstwowych
2

Elektrony wtórne pochodzą z warstwy przypowierzchniowej o grubości kilku nanometrów.
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interpretacja obrazu XPEEM nie jest tak bezpośrednia ze względu na dużą intensywność
elektronów wtórnych pochodzących z podłoża i silnie absorbowanych w warstwie. Aby
wyeliminować efekt podłoża należy dodatkowo zebrać obraz przy energii promieniowania X
przed krawędzią adsorpcji, a następnie wykonać analizę różnicową. Obraz różnicowy oddaje
rozkład badanego pierwiastka na powierzchni próbki. Z serii obrazów XPEEM zbieranych
w funkcji energii promieniowania X można uzyskać lokalne widma XAS (µXAS),
dostarczające określone informacje spektroskopowe z rozdzielczością obrazu.

I.4.2.4.

AES

Spektroskopia elektronów Augera (AES) pozwala na identyfikację pierwiastków
obecnych przy powierzchni ciał stałych, znajdujących się na głębokości do około 10 warstw
atomowych [Vick97], co oznacza, że jest to metoda bardzo czuła powierzchniowo. Czułość
metody pozwala na wykrycie powierzchniowej koncentracji pierwiastków nawet do 10-3
monowarstwy [Ertl85]. Rys.I.13 przedstawia proces emisji elektronów Augera. Padający na
atom elektron lub foton o wystarczająco dużej energii wybija elektron z poziomu
rdzeniowego o energii E1, pozostawiając dziurę. Wypełnienie tej dziury w procesie
relaksacji odbywa się bądź poprzez emisję fotonu promieniowania rentgenowskiego, bądź
bezpromieniście poprzez emisję elektronu Augera. Następuje wtedy przejście elektronu
z poziomu wyższego o energii E2 na niższy o energii E1 oraz emisja elektronu z poziomu
o energii E3 (elektron Augera), którego energia jest ściśle określona i wynosi:
𝐸𝐴𝑢𝑔𝑒𝑟 = 𝐸1 − 𝐸2 − 𝐸3 .

(I.3)
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Rys.I.13. Dwa kroki prowadzące do emisji elektronu Augera: elektron z rdzenia atomowego
zostaje wybity tworząc dziurę, którą następnie wypełnia elektron z wyższej powłoki,
przekazując nadmiar energii emitowanemu elektronowi Augera.
Widmo elektronów Augera najczytelniej przedstawia się w postaci zróżniczkowanej
dN/dEAuger, co eliminuje wolnozmienne tło elektronów wtórnych. Uzyskuje się w ten sposób
ostre linie przy charakterystycznych energiach, które identyfikują dany pierwiastek. Pewną
trudność, zwłaszcza dla cięższych pierwiastków, stanowić może interpretacja tych widm, jako
że energia elektronu Augera zależy od położenia trzech poziomów elektronowych.
W najtrudniejszych przypadkach stosuje się identyfikację całych grup widmowych, przez
porównanie ich z widmami tablicowymi. Do pomiaru widm AES stosuje się analizatory
z lustrem cylindrycznym (CMA – cylindrical mirror analyzer) lub, częściej, analizatory
z polem hamującym (RFA – retarding field analyzer) [Ertl85]. Ten ostatni typ,
wykorzystujący tzw. optyki siatkowe, umożliwia połączenie metody AES z LEED.

I.4.2.5.

XPS

Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem X (XPS) nazywana jest
inaczej spektroskopią elektronową dla celów analizy chemicznej (ESCA – electron
spectroscopy for chemical analysis). Dzięki tej metodzie możliwe jest bezpośrednie badanie
elektronowych stanów energetycznych najbardziej zewnętrznych warstw ciała stałego. Foton,
o dobrze zdefiniowanej energii równej hν, jest absorbowany przez elektron o równej lub
mniejszej od hν energii wiązania Eb i w wyniku zjawiska fotoelektrycznego następuje jego

38

emisja z atomu. Fotoelektron przemieszcza się do powierzchni próbki, co może prowadzić do
jego nieelastycznego rozproszenia, w którego efekcie elektron traci informację o swoim
stanie początkowym. Takie nieelastycznie rozproszone elektrony wchodzą do widma jako tło.
Zjawisko to jest opisywane wielkością zwaną średnią drogą swobodną (lub głębokością
ucieczki) elektronu λ. Pomimo że głębokość wnikania promieniowania rentgenowskiego do
wnętrza próbki dochodzi do kilkuset nanometrów, to właśnie niska wartość średniej drogi
swobodnej elektronów (do około 100 Å) sprawia, że XPS jest techniką powierzchniowo czułą
[Vick97]. Ostatnim etapem procesu jest wydostanie się elektronu z materiału do próżni.
Dochodzi do niej, jeśli energia kinetyczna elektronu, równa 𝐸𝑘 = ℎ𝜐 − 𝐸𝑏 , jest wyższa od
energii poziomu próżni, co oznacza, że po wydostaniu się elektronu na zewnątrz jest ona
pomniejszona o pracę wyjścia próbki Φpr. Ponieważ analizator jest w kontakcie
elektrycznym z próbką, dla przewodzących próbek następuje wyrównanie się poziomów
Fermiego analizatora i próbki, a mierzoną energię kinetyczną 𝐸𝑘′ można, zgodnie ze
schematem poziomów energetycznych próbki i analizatora przedstawionym na Rys.I.14,
zapisać jako:
𝐸𝑘′ = 𝐸𝑘 + 𝛥𝛷 = 𝐸𝑘 + (𝛷𝑝𝑟 − 𝛷𝑎 ),

(I.4)

gdzie Φa jest pracą wyjścia analizatora. Oznacza to, że dla określenia energii wiązania
wymagana jest znajomość pracy wyjścia analizatora, a nie próbki, co znacznie upraszcza
kalibrację spektrometru:
𝐸𝑏 = ℎ𝜐 − 𝐸𝑘′ − 𝛷𝑎 .

(I.5)

Mierząc w szerokim zakresie energii intensywność emitowanych fotoelektronów w funkcji
ich energii kinetycznej uzyskuje się widmo, w którym obserwowane linie odpowiadają
energiom poziomów rdzeniowych.
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Rys.I.14. Schemat poziomów energetycznych próbki i analizatora.

I.4.2.6.

XRD

Dyfraktometria rentgenowska jest metodą umożliwiającą badanie struktury krystalicznej
materiałów za pomocą dyfrakcji promieniowania X. Bazuje ona na założeniu, że kryształ jest
zespołem równoległych płaszczyzn sieciowych, od których promieniowanie się odbija,
a promień padający, odbity i normalna do płaszczyzny odbicia leżą w jednej płaszczyźnie,
przy czym kąt padania i kąt odbicia są sobie równe (θ) (Rys.I.15). Promienie rentgenowskie
o stałej długości fali ulegają odbiciu tylko przy pewnych, ściśle określonych kątach padania.
Z uwagi na to, że odbicie promieni rentgenowskich powstaje na skutek interferencji
promieniowania koherentnego rozproszonego przez chmury elektronowe poszczególnych
atomów kryształu, nazywane jest ono odbiciem interferencyjnym. Odbite od kolejnych
płaszczyzn sieciowych promienie ulegają interferencyjnemu wzmocnieniu wtedy, gdy różnica
dróg optycznych promieni odbitych od dowolnych dwóch równoległych do siebie płaszczyzn
sieciowych oddalonych od siebie o dhkl jest równa całkowitej wielokrotności długości fali nλ
promieniowania X (prawo Wulfa-Braggów):
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𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃

(I.6)

Z równania I.6 nie wynika jednak informacja o natężeniu Ihkl wiązek ugiętych. Według
kinematycznej teorii dyfrakcji promieni rentgenowskich natężenie wiązki Ihkl odbitej od
płaszczyzny sieciowej (hkl) wyraża się wzorem:
2
𝐼ℎ𝑘𝑙 = 𝐼0 𝐹ℎ𝑘𝑙
𝑃𝐿(𝜃)𝐷(𝑇)𝑝ℎ𝑘𝑙 𝐴 ,

(I.7)

gdzie I0 to intensywność wiązki padającej, Fhkl to czynnik strukturalny, PL(θ) to czynnik
polaryzacyjny zależny od kąta padania wiązki, D(T) to czynnik temperaturowy, phkl to
krotność płaszczyzn sieciowych o tej samej wartości dhkl, natomiast A to czynnik
absorpcyjny. Czynnik strukturalny zależy od rozmieszczenia atomów w komórce
elementarnej kryształu oraz określa wpływ rozpraszania przez nie promieniowania na
natężenie promienia odbitego. Zdolność rozpraszania promieniowania rentgenowskiego
zależy od atomowego czynnika rozpraszania fa, który zawiera informacje o liczbie elektronów
w atomie. Czynnik temperaturowy D(T) uwzględnia wpływ drgań cieplnych atomów
w krysztale na natężenie wiązki odbitej, zaś czynnik absorpcyjny A określa zmianę natężenia
promieni ugiętych w zależności od drogi przebytej wewnątrz kryształu i zależy on od
współczynnika absorpcji oraz kształtu kryształu. Czynnik krotności płaszczyzn sieciowych
phkl definiuje liczbę płaszczyzn sieciowych biorących udział w tworzeniu danego refleksu.
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Rys.I.15. Schemat obrazujący prawo Wulfa-Braggów, czyli zależność wiążącą geometrię
kryształu z długością fali padającego promieniowania i kątem, pod którym obserwowane jest
interferencyjne maksimum.
Istnieją również pewne zależności, zwane regułami wygaszeń, które prowadzą do
systematycznego wygaszania promieniowania odbitego pomimo występowania w krysztale
zespołu równoległych płaszczyzn. Związane są one z typem translacyjnej sieci Bravais’go
oraz obecnością (lub jej brakiem) translacyjnych elementów symetrii w strukturze kryształu.

I.4.2.7.

CEMS

Spektroskopia Mössbauera opiera się na efekcie bezodrzutowej emisji i adsorpcji
promieniowania γ przez jądra atomów w sieci krystalicznej ciała stałego. Swobodny atom
emitując kwant promieniowania γ ulega odrzutowi, więc energia emitowanego kwantu γ,
pomniejszona o wartość energii odrzutu ER w stosunku do wartości energii przejścia
jądrowego E0, wynosi:
𝐸𝛾 = 𝐸0 − 𝐸𝑅 .

(I.8)

Wartość energii odrzutu jest na tyle duża w stosunku do energii przejścia, że uniemożliwia
rezonansową absorpcję. Jest ona jednocześnie wystarczająco mała, by pozwolić na
rozpatrywanie tego zagadnienia w sposób nierelatywistyczny, co umożliwia wyliczenie
energii odrzutu z klasycznej zasady zachowania pędu:
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𝑝2

𝐸𝑅 = 2𝑚 ,
gdzie 𝑝 =

𝐸𝛾
𝑐

(I.9)

to pęd fotonu, a 𝑚 to masa jądra. W przypadku, gdy wzbudzone jądro

wbudowane jest w sieć krystaliczną oraz przy zachowaniu warunku 𝐸𝑅 ≤ 𝐸𝑓 , gdzie 𝐸𝑓 to
energia potrzebna na wzbudzenie fononu, energię odrzutu przejmuje cały kryształ, co
umożliwia emisję bezodrzutową. Jej prawdopodobieństwo, zdefiniowane jako stosunek liczby
kwantów γ wyemitowanych bezodrzutowo do całkowitej liczby wyemitowanych kwantów,
w przybliżeniu Debye’a opisuje czynnik Lamba-Mössbauera:
𝐸2

2

𝑇

2

𝑓 = 𝑒𝑥𝑝 {− 2𝑚𝑐 2𝛾𝑘𝜃 [3 + 𝜋 2 (𝜃 ) ]} dla 𝑇 ≪ 𝜃𝐷 ,
𝐷

(I.10)

𝐷

gdzie 𝑘 to stała Boltzmana, a 𝜃𝐷 to temperatura Debye’a. Analizując powyższy wzór można
wysnuć wniosek, że istnieje duże prawdopodobieństwo bezodrzutowej emisji i absorpcji dla
jąder o dużej masie, niskoenergetycznych przejść, niskiej temperatury T i sieci krystalicznej
o wysokiej temperaturze Debye’a.
W przypadku próbek zawierających żelazo, izotopem mössbauerowskim jest

57

Fe i do

takiego przypadku ograniczają się informacje zamieszczone poniżej. Stan wzbudzony jądra
57

Fe o energii 136,3 keV powstaje w wyniku rozpadu izotopu

57

Co, którego czas

połowicznego zaniku wynosi 270 dni. Najbardziej prawdopodobne przejście z tego poziomu
do stanu podstawowego (prawdopodobieństwo 91%) odbywa się przez stan pośredni
o energii

14,4 keV.

To

właśnie

przejście

odpowiada

za

powstanie

kwantu

γ wykorzystywanego w spektroskopii mössbauerowskiej na żelazie (Rys.I.16).
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Rys.I.16. Schemat rozpadu jądrowego

57

Co→57Fe oraz towarzyszących procesów dla

57

Fe,

mogących zachodzić po rezonansowej absorpcji.
Rezonansową

fluorescencję

promieniowania

γ

(efekt

Mössbauera)

można

eksperymentalnie obserwować w różnych geometriach pomiarowych opartych na rejestracji
różnego typu procesów. Jednym z procesów zachodzących w atomie mössbauerowskim jest
przekazanie energii wzbudzenia jądra elektronom znajdującym się na powłokach
elektronowych K, L oraz M. Nosi on nazwę konwersji wewnętrznej. Najbardziej
prawdopodobna jest konwersja wewnętrzna z emisją elektronu z powłoki K (81%). Energia
tych elektronów wynosi 7,3 keV, co stanowi różnicę pomiędzy energią wzbudzenia, czyli
14,4 keV, a energią wiązania elektronu K (7,1 keV). W porównaniu z tradycyjną geometrią
transmisyjną opartą na detekcji promieniowania γ przenikającego przez próbkę,
rozproszeniowa spektroskopia mössbauerowska elektronów konwersji ma kilka istotnych
zalet. Można ją zastosować do warstw osadzanych na grubych podłożach, które stanowią
przeszkodę dla transmisji promieniowania γ. Ponieważ sygnał mierzalny jest już dla ok. 1014
atomów

57

Fe/cm2, mała ilość badanego materiału nie jest dla metody CEMS przeszkodą.

Kolejną zaletę stanowi obniżenie progu detekcji wyznaczonego przez stosunek liczby
elektronów wychodzących z próbki powstałych w wyniku procesów rezonansowych do tych
z procesów nierezonansowych (dla

57

Fe ten stosunek wynosi ok. 300). Istnieje również

44

możliwość wykonywania profili głębokościowych przez analizę energii elektronów
wychodzących z próbki, co umożliwia wybranie interesującej nas głębokości, z jakiej
pochodzi informacja. Innym sposobem uzyskania rozdzielczości przestrzennej jest
umieszczenie sond mössbauerowskich w postaci jednej lub kilku monowarstw

57

Fe na

konkretnych głębokościach w próbce.
Ze względu na silne oddziaływanie elektronów z materią i związaną z nim małą
głębokość próbkowania, CEMS w sposób naturalny ograniczony jest do badań warstw
powierzchniowych. Zarówno elektrony konwersji jak i fotoelektrony, których maksymalna
energia wynosi ok. 100 keV, wydostają się z głębokości rzędu kilkuset nanometrów (średnia
droga swobodna elektronu w ciele stałym o energii kinetycznej Ek[eV] wynosi ok. 15√𝐸𝑘 Å
[Gons75]). Oznacza to, że przy cieńszych warstwach również fotoelektrony wychodzące
z podłoża są zliczane. Podłoża nie zawierające izotopu mössbauerowskiego dają przyczynek
do tła, a jest on tym mniejszy, im grubszą mierzymy warstwę i im lżejsze jest podłoże.
Głębokość wnikania elektronów o energii 1 keV – 10 keV w ciele stałym oszacować
można za pomocą wzoru [Feld60]:

𝑅 = 25 (

𝐴
𝑛
𝜌𝑍 √2

) 𝐸𝑛 ,

(I.10)

gdzie 𝑛 = 1,2⁄(1 − 0,29 log 𝑍) , 𝐸 to energia elektronów w keV, 𝐴 to masa atomowa lub
cząsteczkowa, 𝑍 to liczba atomowa lub liczba elektronów na cząsteczkę, a 𝜌 to gęstość
w g/cm3. Dla izotopu

57

Fe, biorąc pod uwagę energię elektronów konwersji (Ek = 7,3 keV),

głębokość próbkowania to około 1000 Å, stąd dla cieńszych warstw sygnał CEMS zbierany
jest z całej ich grubości.
Poziomy energetyczne jądra mogą być modyfikowane (przesunięte bądź też
rozszczepione)

poprzez

oddziaływania

z elektronami

powłok

atomowych.

Takie

oddziaływania nazywa się oddziaływaniami nadsubtelnymi. Pod wpływem oddziaływań
nadsubtelnych

widmo

mössbauerowskie

komplikuje

się,

a jego

struktura

jest

charakterystyczna dla danego otoczenia elektronowego jądra mössbauerowskiego, na które
składa się kilka czynników: struktura elektronowa własnego atomu (stopień utlenienia), jak
i ligandów

(koordynacja),

symetria

otoczenia

oraz

obecność

uporządkowania

magnetycznego. Czynniki te zwykle zależą od temperatury.
Różnice gęstości elektronów w miejscu jądra dla źródła i absorbentu powodują, że
widmo mössbauerowskie przesunięte jest na osi prędkości względem zera o pewną wartość,
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zwaną przesunięciem izomerycznym i oznaczaną jako IS. Przesunięcie izomeryczne jest
wynikiem oddziaływania elektrostatycznego monopolowego. Jest ono czułe na stan utlenienia
próbki. Jego wartość maleje wraz ze wzrostem gęstości elektronów s w miejscu jądra,
dlatego zależy ona nie tylko od stanu utlenienia, ale również od rodzaju i długości wiązania
atomu mössbauerowskiego z ligandami. Wartość IS podaje się zawsze w odniesieniu do
pewnej standardowej wartości (w przypadku żelaza – względem metalicznego α-Fe).
Jądrom o spinie jądrowym 𝐼 ≥ 1 odpowiada niesferyczny rozkład ładunku, opisywany
momentem kwadrupolowym jądra. Oddziałuje on z gradientem pola elektrycznego
wytworzonym w miejscu jądra przez elektrony powłok oraz inne ładunki znajdujące się
w sieci krystalicznej. Oddziaływanie kwadrupolowe zależy od symetrii ładunku lokalnego
otoczenia jądra mössbauerowskiego i w związku z tym jest czułe na strukturę krystaliczną
(rozkład ładunku ligandów) i przestrzenny rozkład gęstości elektronów walencyjnych. Dla
jąder o spinie połówkowym (dla stanu wzbudzonego jądra

57

Fe I=3/2) oddziaływanie

kwadrupolowe powoduje rozszczepienie poziomów jądrowych (zwane rozszczepieniem
kwadrupolowym

QS)

na

1⁄ (2𝐼 + 1)
2

podpoziomów

typu

|𝐼, ±𝑚𝐼 > ,

gdzie

𝑚𝐼 = 𝐼, 𝐼 − 1, … , −𝐼 jest jądrową magnetyczną liczbą kwantową, a odpowiadające widmo
mössbauerowskie składa się z dwóch linii odległych o wartość QS.
Dla jąder posiadających moment magnetyczny (np.
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Fe), w polu magnetycznym

istniejącym w obszarze jądra degeneracja poziomów jądrowych ze względu na magnetyczną
liczbę kwantową zostaje całkowicie zniesiona i poziomy jądrowe ulegają rozszczepieniu na
2I+1 podpoziomów. Jest to tak zwany jądrowy efekt Zeemana. Dla 57Fe poziom podstawowy
o spinie I=1/2 ulega rozszczepieniu na dwa, a poziom wzbudzony o spinie I=3/2 na cztery
podpoziomy. Przejścia między tymi poziomami są określone regułami wyboru dla przejść
magnetycznych dipolowych (|∆𝑚𝐼 ≤ 1|), co oznacza sześć dozwolonych przejść i skutkuje
charakterystycznym widmem mössbauerowskim, na które składa się sześć linii. Maksymalne
rozszczepienie

widma

jest

proporcjonalne

do

wewnętrznego

nadsubtelnego

pola

magnetycznego Bhf, wywołanego w miejscu jądra przez momenty magnetyczne elektronów,
zarówno własnego atomu, jak i atomów otaczających. Wielkość tego pola magnetycznego,
charakterystyczna dla typowych faz, jest przydatna dla ich rozróżnienia. Dla bardziej
skomplikowanych układów parametry IS i QS, wyznaczane empirycznie z widm
mössbauerowskich, są na ogół wystarczające dla określenia stanu walencyjnego żelaza przez
ich porównanie z szeroką bazą danych literaturowych, a typowe korelacje pomiędzy IS
a QS oraz walencyjnością i koordynacją dla izotopu
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Fe przedstawiono na Rys.I.17.
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Teoretyczne wartości tych parametrów są trudne do wyznaczenia, gdyż przewidywanie
dalekozasięgowych oddziaływań w skomplikowanych strukturach jest niełatwe.

Rys.I.17. Zakres występowania wartości IS i QS dla różnych stanów walencyjnych
i koordynacji Fe. Prostokąt z niebieskim wypełnieniem reprezentuje zdelokalizowane
elektrony pomiędzy sąsiadującymi ze sobą kationami Fe2+ i Fe3+, skutkujące uśrednioną
wartością IS, którą można przypisać do Fe2,5+ [Dyar06].

I.4.3.

Badania

Przygotowanie podłoży i synteza badanych układów

I.4.3.1.

Podłoża

prowadzone

były

na

różnych

metalicznych

i tlenkowych

podłożach

monokrystalicznych. Ze względu na dostępność i stosunkowo niskie koszty wiele
eksperymentów prowadzonych było na podłożu MgO(001) o wymiarach 10×10×1 mm,
mocowanym do nośnika i uziemianym pastą grafitową. Etapem poprzedzającym preparatykę
próbek było wygrzewanie podłoża w 823 K przez 30 min w celu odgazowania powierzchni.
Takie wygrzewanie oczyszczało powierzchnię i prowadziło do wysokiej jakości obrazu
LEED typowego dla ściany (001) kryształu o strukturze NaCl (Rys.I.18).
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Rys.I.18. (Po lewej) Model powierzchni MgO(001): kolor niebieski reprezentuje tlen, zaś
fioletowy atomu Mg, atomy powierzchniowe zaznaczone są jaśniejszym kolorem. (Po prawej)
Obraz LEED tej powierzchni dla energii wiązki elektronów 64 eV.
Stosowano też monokrystaliczne podłoża metaliczne. Używany był monokryształ W(001)
o kształcie krążka, którego średnica wynosiła 9 mm, a wysokość 1,5 mm. Kryształ był
zawieszony na dwóch wolframowych drutach przechodzących przez szczelinki w pobocznicy
krążka,

w dedykowanym

do

wysokich

temperatur

nośniku

z bombardowaniem

elektronowym firmy Prevac. Procedura czyszczenia W(001) polegała na powtarzających się
cyklach wygrzewania w tlenie (pO2 = 2·10-7 mbar) przy 1273 K i szybkim podgrzewaniu do
2273 K (tzw. flash) [John93, Elbe97]. Cykle te były powtarzane aż do uzyskania ostrego
obrazu LEED typu (1×1), a następnie do momentu, gdy w widmie XPS sygnał dla linii C 1s
był poniżej poziomu detekcji. Dla tak przygotowanej powierzchni w obrazach STM
obserwowano tarasy o szerokości rzędu 800 Å – 300 Å i wysokości monoatomowych stopni
1,6 Å, co zgadza się bardzo dobrze z odległością między płaszczyznami {001} wolframu, tj.
1,58 Å (Rys.I.19).

48

(a)

(b)

(c)

(d)

Rys.I.19. (a) Schemat powierzchni W(001), atomy powierzchniowe zaznaczone są jaśniejszym
kolorem, (b) stałoprądowy obraz STM 3000×3000 Å2, (c) obraz LEED dla energii elektronów
64 eV, (d) przekrój przez obraz STM (b) odpowiadający zielonej linii.
Podłoże W(110) wykorzystywane było do badań w mikroskopie LEEM/PEEM.
Procedura czyszczenia wyglądała tak samo, jak w przypadku kryształu W(001). Obraz LEED
czystego kryształu odpowiadał prostokątnej centrowanej komórce powierzchniowej. Obraz
LEEM pokazuje natomiast powierzchnię pokrytą tarasami o niejednorodnej gęstości
i wyspami typu mesa [Flyn08, Swie09], przypominającymi wulkany (Rys.I.20). Szerokość
tarasów jest różna, rozciąga się od dziesiątek nanometrów do mikrometrów.
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(a)

(b)

(c)

Rys.I.20. (a) Schemat powierzchni W(110), atomy powierzchniowe zaznaczone są jaśniejszym
kolorem, (b) obraz LEED dla 68 eV, (c) obraz LEEM czystej powierzchni W(110), pole
widzenia 10 µm.

I.4.3.2.

Synteza i przeznaczenie próbek

Początkowym stadium syntezy wszystkich próbek tlenkowych była epitaksjalna warstwa
metaliczna (manganu lub żelaza). Metale nanoszone były z komórki efuzyjnej z tyglem
wykonanym z tlenku berylu, grzanym oporowo za pomocą owiniętej wokół niego
wolframowej spirali grzejnej. Prędkość nanoszenia była rzędu 3 Å/min, monitorowana za
pomocą mikrowagi kwarcowej (quartz crystal microbalance – QCM). Mikrowaga kwarcowa
wykorzystuje zależność zmiany częstotliwości drgań kryształu kwarcu od masy materiału na
nim osadzonego, a co za tym idzie grubości warstwy osadzanej. Podczas nanoszenia próbek
metalicznych próżnia była nie gorsza niż 7·10-10 mbar.
Warstwy Mn naniesione na podłoże MgO(001) w temperaturze pokojowej w większości
przypadków były wygrzewane w 673 K przez 30 min. W celu zbadania wpływu warunków
utleniania na stopień utlenienia Mn, warstwy metaliczne wygrzewano w różnych
temperaturach i przy różnych ciśnieniach tlenu, co dało serię próbek, z których każda
odpowiadała określonym parametrom utleniania (Rys.I.21). Duża część badań dla tych próbek
mogła być prowadzona ex situ.
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Rys.I.21. Schemat procesu utleniania warstwy metalicznej.
Dla warstw na podłożach monokryształów metali cały proces preparatyki i analizy
przebiegał in situ. Warstwa manganu naniesiona na podłoże W(001) miała grubość 10 Å.
W celu zbadania procesu utleniania była ona wielokrotnie poddawana działaniu tlenu przy
ciśnieniu 2,2·10-8 mbar przez 10 min, początkowo w temperaturze pokojowej, potem
w 473 K, 673 K i 773 K. Ostatnim etapem preparatyki było wygrzewanie próbki w próżni
w 773 K przez 10 min i ponowna ekspozycja na tlen w tej samej temperaturze, za to przy
znacznie wyższym ciśnieniu tlenu (5·10-6 mbar).
Próbki wykonane w celu przeprowadzenia badań mikroskopowych LEEM/PEEM na
podłożu W(110) miały formę zarówno schodkową o zmiennej grubości warstwy jak
i warstw o jednorodnej grubości. Przez próbkę schodkową rozumiana jest warstwa złożona
z cienkich paseczków o szerokości 0,1 mm i wzrastającej grubości. Wytwarzana ona była
poprzez skokowe przesuwanie próbki w określonym kierunku za odpowiednią przesłoną,
znajdującą się pomiędzy źródłem par metalu a podłożem. Próbka schodkowa znacznie
oszczędza czas eksperymentu, ponieważ umożliwia zbadanie warstw dla nominalnie różnych
grubości wytworzonych przy tych samych warunkach i w tym samym czasie. Pozwala to
uniknąć problemów z interpretacją wyników, np. z uwagi na niedokładności kalibracji
szybkości nanoszenia. Jak się jednak okazało, na granicach pomiędzy czystym podłożem
a materiałem naniesionym oraz na granicach materiału o różnej grubości może ujawnić się
proces niejednorodnego odwilżania. W celu ograniczenia liczby tych granic i sprawdzenia
ich roli, badano również jednorodne warstwy o określonej grubości.
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II. METALICZNE I TLENKOWE WARSTWY Mn NA MgO(001)
Przy wytwarzaniu próbek tlenkowych posłużono się metodą utleniania uprzednio
naniesionej warstwy metalicznej. Z tego właśnie powodu konieczne było poznanie natury
metalicznych epitaksjalnych warstw manganu, rosnących na różnych podłożach. Dlatego też
charakterystykę warstw tlenkowych w niniejszej pracy poprzedza analiza warstw
metalicznych.

II.1.

Przegląd literatury

Metaliczny mangan krystalizuje w pięciu odmianach alotropowych, w zależności od
temperatury i ciśnienia. Stanem podstawowym jest odmiana α-Mn, stabilna do 1000 K,
posiadająca strukturę regularną przestrzennie centrowaną (BCC – body centered cubic) z 58
atomami w komórce elementarnej (stała sieci 𝑎∝−𝑀𝑛 = 8,91 Å) i poniżej 95 K wykazująca
niekolinearny antyferromagnetyzm o skomplikowanym charakterze [Hobb03]. Odmiana
β ma prymitywną regularną komórkę elementarną zawierającą 20 atomów (𝑎𝛽−𝑀𝑛 = 6,32 Å).
Jest to faza paramagnetyczna, stabilna w temperaturach między 1000 K a 1368 K [Hafn03].
Faza γ posiada strukturę FCC, o stałej sieci 𝑎𝛾−𝑀𝑛 = 2,73 Å i występuje w zakresie
temperatur 1368 K – 1406 K, ale za pomocą hartowania można ją uzyskać w niższych
temperaturach. Jest to faza antyferromagnetyczna z temperaturą Néela równą 500 K
[Zimm64]. δ-Mn ma strukturę BCC (𝑎𝛿−𝑀𝑛 = 3,08 Å) w temperaturach od 1406 K aż do
temperatury topnienia 1517 K i jest paramagnetykiem [Hafn03]. Gęsto upakowana
heksagonalna faza (HCP – hexagonal close packed) ε jest wysokociśnieniową (występuje
powyżej 165 GPa) modyfikacją fazy α-Mn i wykazuje właściwości antyferromagnetyczne
[Fuji95]. W temperaturze pokojowej w formie litej mangan posiada właściwości
paramagnetyczne, natomiast ze względu na efekty rozmiarowe klastery i cienkie warstwy
mogą wykazywać uporządkowanie magnetyczne [Himp98].
Pomimo że faza α-Mn jest stabilna termodynamicznie w temperaturze pokojowej, jej
epitaksjalny wzrost z wiązki molekularnej nastręcza pewne problemy. Dong et al. stwierdzili,
że podczas osadzania manganu na podłożu InP(001) tworzy się faza MnP4, a stabilną fazę
α można uzyskać tylko w wąskim zakresie temperatur 323 K – 383 K [Dong98]. Grigorov et
al. analizowali wzrost manganu na mechanicznie polerowanym podłożu MgO(111)
i zauważyli, że naniesiona warstwa posiada strukturę fazy α oraz teksturę (110) [Grig99].
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Tlenki manganu posiadają interesujące właściwości elektronowe i magnetyczne [Han05,
Pask01], jak również biorą udział w szeregu procesów katalitycznych, takich jak utlenianie
CO, metanu i węglowodorów oraz selektywna redukcja NO [Nish91, Balt86, Kram06,
Kijl97, Hutc88]. Stabilne tlenki manganu (II, III lub IV) w formie cienkich warstw lub
nanocząstek znalazły swoje zastosowanie w fotochemicznym utlenianiu wody [Naja13,
Robi13]. W tej reakcji, w której aktywność katalityczna zależy od struktury tlenku odkryto,
że Mn2O3 jest znacznie bardziej aktywny niż γ- lub δ-MnO2 [Robi13]. Utlenianie wody jest
kluczowe dla tak zwanego fotoukładu II, gdzie mangan (lub CaMn4) w centrum aktywnym
może zmienić swój stan utlenienia z IV na III, co można również zaobserwować
w strukturach warstwowych [Wiec12].
Nie jest łatwo otrzymać jednofazowy tlenek manganu. Niskowymiarowe struktury
tlenkowe często są mieszaniną najbardziej popularnych i stabilnych faz (MnO, Mn3O4,
Mn2O3 i MnO2). Możliwa jest jednak stabilizacja struktury tlenku poprzez dobór
odpowiedniego podłoża. Chassé et al. przedstawili badania wzrostu MnO na podłożu Ag(001)
metodą reaktywnej depozycji manganu w atmosferze tlenu [Chas11]. Za pomocą dyfrakcji
fotoelektronów (X-ray photoelectron diffraction – XPD) potwierdzili występowanie
tetragonalnie zdeformowanego MnO, rozciągającego się przez kilka pierwszych nanometrów
warstwy, podczas gdy warstwy grubsze niż 50 Å wykazywały strukturę i stałą sieci litego
kryształu. MnO można również otrzymać za pomocą reaktywnej depozycji Mn2(CO)10
w obecności małej ilości wody na Pt(111) [Rizz00]. Badania XPS potwierdziły formowanie
się trójwymiarowych nanoklasterów MnO. Li et al. badali dwuwymiarowe tlenki manganu na
monokrysztale Pd(100) stosując post-preparacyjne utlenianie metalicznych warstw,
otrzymując w ten sposób dziewięć powierzchniowych faz MnOx zależnych od ciśnienia tlenu
i temperatury [Li09]. Xing et al. pokazali, że na podłożach LaAlO3(001) i MgO(001) za
pomocą epitaksji z wiązki molekularnej w plazmie można wytworzyć warstwę β-MnO2
[Xing08]. Pomiary magnetyczne tych warstw ujawniły ferromagnetyzm w pokojowej
temperaturze. Na drodze epitaksji można uzyskać nie tylko stabilne, stechiometryczne tlenki.
Możliwa jest również stabilizacja wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych faz
tlenków (HP-HT, high pressure – high temperature) w warunkach próżniowych [Mart07], co
otwiera nowe możliwości w obszarze inżynierii materiałowej.
Na rodzaj tlenku wpływa również sposób preparatyki. Tlenki manganu na podłożu
MgO(001) były przedmiotem wielu badań Guo et al. [Guo99, Guo00a, Guo00b]. Metodą
preparacji była reaktywna depozycja za pomocą MBE w atmosferze atomowego tlenu
wytwarzanego przy pomocy źródła plazmy. Tetragonalny spinel Mn 3O4 (𝑎 = 𝑏 = 5,76 Å,
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𝑐 = 9,46 Å) nanoszony był z prędkością nie mniejszą niż 1 Å/s na podłoże utrzymywane
w temperaturze 823 K – 1023 K [Guo99, Guo00a, Guo00b]. Ciśnienie tlenu wynosiło
5·10-5 mbar. Struktura została potwierdzona badaniami XRD. Powierzchnia Mn3O4 (grubość
warstwy 1,47 μm) eksponowała piramidy o szerokości około 3000 Å, z krawędziami
równoległymi do kierunków [110] i [1-10] podłoża MgO(001) (Rys.II.1). Zaobserwowano
występowanie fasetek {1 0 15}, których kąt nachylenia, podobnie jak szerokość piramid, był
funkcją grubości warstwy (średni kąt nachylenia fasetek to 6°).

Rys.II.1. Obraz AFM dla warstwy Mn3O4. Krawędzie piramid są równoległe do kierunków
[110] i [-110] podłoża MgO [Guo99].
γ-MnO2 nanoszone było na MgO(001) tą samą metodą i w tych samych warunkach co
Mn3O4, jednak tu prędkość nanoszenia zredukowana była do 0,33 Å/s, co zapewnia mniejszy
stosunek strumienia manganu do tlenu [Guo01a]. Zakres grubości badanych próbek to
100 nm – 4000 Å. Otrzymano, potwierdzoną badaniami XRD, strukturę F o stałej sieci 8,4 Å,
co stanowi wartość o 4,3% większą niż stała sieci litego materiału (8,04 Å). Kierunek <100>
warstwy był równoległy do kierunku <100> podłoża. Z obrazów AFM wynika, że
powierzchnia próbek jest płaska, choć niektóre warstwy posiadały wgłębienia o krawędziach
równoległych do kierunków [110] i [-110] podłoża (Rys.II.2). Fakt ten wskazuje na tworzenie
się tlenku γ-MnO2, który zbudowany jest z oktaedrów tworzących łańcuchy właśnie wzdłuż
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tych kierunków. Ponieważ wiązania pomiędzy poszczególnymi łańcuchami są słabe, ich
rozrywanie powoduje tworzenie się wgłębień na powierzchni warstwy.

Rys.II.2. (a) Obraz AFM dla warstwy γ-MnO2. Krawędzie wgłębień są równoległe do
kierunków [110] i [-110] podłoża MgO. (b) Schemat struktury spinelu tlenku γ-MnO2.
Oktaedry tworzą łańcuchy układające się wzdłuż kierunków [110] i [-110] podłoża MgO
[Guo01a].
Okazuje się, że szybkość nanoszenia manganu i temperatura podłoża to dwa kluczowe
parametry decydujące o rodzaju tworzącego się tlenku [Guo01b]. Rys.II.3 przedstawia
diagram fazowy obrazujący wpływ warunków preparatyki na powstającą fazę tlenkową. Faza
A to Mn3O4, faza B to mieszanina tlenków Mn3O4 i γ-MnO2, natomiast faza C to czysty
γ-MnO2. Obszar zacieniony odpowiada obszarowi przejściowemu, gdzie tworzyć się może
zarówno faza B jak i C, jednak faza C jest faworyzowana dla wyższych temperatur przy tej
samej prędkości wzrostu. Z całościowej analizy diagramu wynika, że szybkość wzrostu gra
bardzo ważną rolę przy tworzeniu się różnych faz, podczas gdy temperatura wzrostu staje się
kluczowa w obszarze przejściowym.
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Rys.II.3. Strukturalny diagram fazowy tlenków manganu wyznaczony przez szybkości wzrostu
i temperatury podłoża. Symbol ■ odpowiada fazie A, ● – fazie B, a ▲ – fazie C. Zacieniony
obszar to obszar przejściowy dla faz B i C, gdzie o rodzaju powstałej fazy decyduje
temperatura wzrostu [Guo01b].
Metoda ALD (atomic layer deposition) pozwoliła na otrzymanie na podłożu MgO(001)
tlenku β-MnO2 (struktura tetragonalna, 𝑎 = 𝑏 = 4,39 Å , 𝑐 = 2,87 Å ) o grubości 1000 Å
[Nils04]. Struktura warstwy została potwierdzona przez badania XRD, a jej orientacja została
określona jako (110). Analiza XRD skanów φ dla refleksu (210) dla β-MnO2 i refleksu (311)
dla podłoża MgO wykazała obecność czterech refleksów w tej samej pozycji zarówno dla
warstwy jak i podłoża, choć płaszczyzna (210) β-MnO2 powinna mieć tylko dwa refleksy
oddalone od siebie o 180° ze względu na dwukrotną symetrię. Wskazuje to na istnienie
w warstwie dwóch specyficznych orientacji względem podłoża MgO(001), co potwierdza
obraz AFM pokazujący dwa rodzaje wydłużonych krystalitów, zorientowanych względem
siebie pod kątem ok. 90° (Rys.II.4).
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Rys.II.4. (a) Obraz AFM warstwy β-MnO2 naniesionej na podłoże MgO(001). (b)
Schematyczna ilustracja możliwego dopasowania się warstwy β-MnO2 o orientacji (110) do
podłoża MgO(001) [Nils04].
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II.2.

Wyniki eksperymentu

Celem badań opisanych w niniejszym rozdziale była próba zoptymalizowania warunków
preparatyki stechiometrycznych tlenków manganu na podłożu MgO(001). Ze względu na
ograniczenia aparatury UHV i trudności w reaktywnym nanoszeniu manganu ze źródeł
termicznych, prekursorem każdej warstwy tlenkowej była warstwa metaliczna, która
następnie

zostawała

poddawana

utlenianiu

w różnych

warunkach

ciśnienia

tlenu

i temperatury, w różnych przedziałach czasowych. Ze względu na warunki UHV górna
granica stosowanego ciśnienia tlenu wynosiła 1·10-5 mbar.
Według danych literaturowych opisanych powyżej, warunki utleniania są kluczowe dla
rodzaju powstającego tlenku i nawet niewielkie ich odchylenie od optimum może
spowodować powstanie układu wielofazowego. Co więcej, utlenianie warstw metalicznych
w sposób naturalny pociąga za sobą powstanie gradientu stopnia utlenienia, tj. wzrost stopnia
utlenienia materiału w kierunku od podłoża do powierzchni warstwy. Odstępstwo od tego
typu zachowania może występować w obszarze powierzchniowych monowarstw, ze względu
na specyficzne warunki równowagi termodynamicznej na powierzchni osiągane poprzez
wygrzewanie warstw w próżni.

II.2.1
Na

Metaliczna warstwa α-Mn na MgO(001)

mechanicznie

polerowane

podłoże

MgO(001)

naniesiono

200 Å

manganu

w pokojowej temperaturze, a następnie warstwę wygrzano stopniowo aż do 673 K. Rys.II.5.
przedstawia obrazy LEED przy energii elektronów 86 eV pochodzące z czystego podłoża
MgO(001) oraz z metalicznej warstwy Mn wygrzewanej przez 30 min w 373 K, 473 K,
523 K i 673 K. Obraz LEED dla MgO(001) (stała sieci 𝑎𝑀𝑔𝑂 = 4,21 Å ) odpowiada
kwadratowej komórce powierzchniowej o parametrze sieci 𝑎𝑠𝑢𝑟𝑓 = 1⁄√2𝑎𝑀𝑔𝑂 = 2,98 Å .
Naniesiona w temperaturze pokojowej warstwa nie dała żadnego wyraźnego obrazu LEED,
który zaczyna się pojawiać dopiero po wygrzaniu warstwy w 473 K i staje się ostrzejszy
wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania. Ostateczny obraz LEED uzyskany z warstwy
wygrzanej w 673 K ujawnia strukturę (3×3) w odniesieniu do powierzchni podłoża
MgO(001). Oznacza to, że mangan rośnie epitaksjalnie tworząc fazę α, której kwadratowa
symetria ściany (001) oraz odpowiadająca jej powierzchniowa stała sieci, wynosząca 8,91 Å,
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doskonale pasuje do 3 ∗ 𝑎𝑠𝑢𝑟𝑓 = 8,94 Å (parametr niedopasowania 0,33%). Relacja
geometryczna omawianych struktur powierzchniowych jest zobrazowana na Rys.II.6.

Rys.II.5. Obrazy LEED otrzymane przy

Rys.II.6. Schemat powierzchni MgO(001).

energii elektronów 86 eV dla (a) podłoża

Kwadrat

MgO(001) oraz dla warstwy 200 Å Mn

komórki litego MgO, czerwony – komórkę

wygrzanej przez (b) 30 min w 373 K, (c)

powierzchniową MgO(001), fioletowy –

473 K, (d) 523 K oraz (e) 673 K. Komórka

komórkę

powierzchniowa

powierzchniowej MgO(001).

sieci

odwrotnej

Mn

niebieski

(3×3)

przedstawia

względem

kontur

komórki

(czerwona) i MgO (fioletowa) zaznaczona
została dla obrazu LEED w 673 K.
Proces wygrzewania kontrolowany był również pomiarami AES. Na Rys.II.7
przedstawione są widma Augera dla warstwy manganu niewygrzanej i wygrzanej w 673 K.
Oprócz przejść Augera dla manganu: L2,3M2,3M2,3 (542 eV), L2,3M2,3V (588 eV), L2,3VV
(636,5 eV), na widmie można zaobserwować relatywnie silną linię tlenu KVV (511 eV),
której intensywność maleje po wygrzewaniu.
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Rys.II.7. Różniczkowe widmo AES dla układu Mn/MgO(001) niewygrzanego (czerwone)
i wygrzanego w 673 K (czarne).
Skład powierzchniowy warstwy Mn został poddany bardziej szczegółowej analizie dzięki
metodzie XPS. Główną składową widma przeglądowego był mangan (90,8% intensywności
widma), a mniejsze udziały miały linie tlenu (9,1%) i węgla (3,7%). Ponieważ ani
w widmie AES ani XPS nie zauważono obecności magnezu, tlen nie może być przypisany do
podłoża MgO, które mogłoby być widoczne gdyby warstwa Mn była nieciągła. Stąd wniosek,
że źródłem tlenu są gazy resztkowe zaadsorbowane na powierzchni metalicznego Mn, które
częściowo desorbują podczas wygrzewania warstwy. Co więcej, stosunek sygnałów O/Mn
jest inny dla metody AES i XPS ze względu na różnicę w głębokości analitycznej tych
metod

wynoszącej,

odpowiednio,

12

i 45 Å.

Przyjmując

że

tlen

i węgiel

są

zanieczyszczeniami powierzchniowymi, grubość zaadsorbowanych gazów można oszacować
na mniej niż jedną monowarstwę [Tanu94].
Szczegółowe widma XPS tlenu i manganu oraz ich parametry przedstawiono na Rys.II.8
i w Tabeli II.1. W procesie dopasowywania widm opublikowanych w tej pracy tło
elektronów wtórnych zostało przybliżone za pomocą algorytmu Shirley’a. Linię tlenu O 1s
(Rys.II.8(a)) dopasowano trzema składowymi, z których jedna (X) została przypisana do
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atomów tlenu związanych z manganem, natomiast dwie pozostałe pochodzą od grup
hydroksylowych i/lub cząsteczek tlenku węgla (II) [Nist12, Moul92].

Tabela II.1. Parametry dopasowanych widm O 1s oraz Mn 2p.
Rodzaj
wzbudzenia
O1s

Mn 2p3/2

(a)

Składowa

BE [eV]

X
Y
Z
A1
A2
B

530,1
531,8
533,7
638,8
639,8
641,5

Udział
procentowy
[%]
70,3
23,4
6,3
80,6
9,8
9,6

Interpretacja
Mn-O
OH+CO
O-CMn
Mn
Mn-O

(b)

Rys.II.8. Dopasowane widma O 1s (a) oraz Mn 2p (b) dla warstwy Mn/MgO(001) wygrzanej
w 673 K.
Dopasowanie widma Mn 2p (Rys.II.8(b)) pokazało, że metaliczny mangan jest głównym
składnikiem powierzchni warstwy. Widmo dopasowano za pomocą dwóch składowych, tak
jak sugeruje literatura [Bies11, Shuk07, Joha80]. Druga składowa, przesunięta o ok. 1 eV
w stronę wyższych energii wiązania, związana jest z atomami manganu o dużym momencie
magnetycznym. W komórce elementarnej α-Mn udział tych atomów to ok. 17%, a ich
moment magnetyczny wynosi 2,8 – 3,2μB [Hobb03]. Intensywność tej składowej zależy od
stopnia hybrydyzacji, jednak nawet dla izolowanego atomu Mn nie jest ona zerowa,
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potwierdzając wewnątrzatomowe pochodzenie tego satelity [Joha80]. Dla litego manganu
stosunek intensywności składowej „magnetycznej” i głównej zawiera się w przedziale 0,1 –
0,2, a jego wartość rośnie wraz ze zmniejszaniem się wymiarowości układu, co powoduje
również wzrost momentu magnetycznego. Możliwa jest też interpretacja tej składowej
poprzez efekty powierzchniowe, jednak pomiary wykonane pod kątem 60º, co pozwala na
zmniejszenie głębokości próbkowania o połowę, nie pokazują zwiększenia się jej udziału. Co
więcej, składowa powierzchniowa przewidywana jest w odległości mniejszej niż 0,3 eV od
linii głównej w stronę wyższych energii wiązania [Taka12]. Trzecia składowa (B), o energii
wiązania 641,5 eV i dużo mniejszej intensywności, została przypisana atomom manganu
w otoczeniu tlenowym [Nist12, Moul92].
W przypadku nieorganicznych związków niektórych metali przejściowych i metali ziem
rzadkich z niesparowanymi elektronami walencyjnymi na powłokach 3d lub 4f (w tym
przypadku dla tlenków manganu) obserwuje się strukturę dyskretną satelitów typu shake up
[Brig03]. Dla elektronów walencyjnych strata elektronu rdzenia w wyniku fotoemisji jest
równoznaczna ze wzrostem ładunku jądrowego. Może to być powodem przeniesienia
elektronu walencyjnego do wyższego niezapełnionego stanu. W wyniku tego procesu energia
kinetyczna fotoelektronu emitowanego z atomu jest zredukowana, co w widmie objawia się
występowaniem satelity shake up, usytuowanym na skali energii wiązania kilka eV wyżej niż
linia główna. W procesie dopasowywania widma dla składowych tlenkowych i satelitów
używano profilu linii będącej splotem GL(p) funkcji Gaussa i Lorentza (tzw. linia Voigt’a),
gdzie p określa procentowy udział funkcji Gaussa i Lorentza (np. GL(30) oznacza, że profil
linii powstał w wyniku splotu 30% funkcji Lorentza i 70% funkcji Gaussa). Parametrami
linii są położenie maksimum intensywności oraz szerokość połówkowa (FWHM). Dla
składowej metalicznej użyto profilu asymetrycznego. Asymetria jest rezultatem istnienia
w metalu pewnego rozkładu niezapełnionych poziomów elektronowych

w paśmie

przewodnictwa, który skutkuje powstaniem „ogona” rozciągającego się w stronę wyższej
energii wiązania [Brig03]. Asymetria została zamodelowana za pomocą profilu GL(30)T(1)
(kombinacja funkcji Voigt’a i funkcji asymetrycznego „ogona”) [Fair05]. Zarówno główne
linie jak i odpowiadające im satelity shake up uwzględniane były przy obliczaniu udziału
poszczególnych składowych.
Ponieważ w dalszej części pracy dyskutowane są widma elektronowe dla próbek
tlenkowych, warto jest wprowadzić tzw. zmodyfikowany parametr Augera (α’), który wylicza
się jako sumę energii kinetycznej (KE) w maksimum przejścia Augera i energii wiązania
elektronu BE w maksimum linii fotoemisji (𝛼’ = KE + BE). Parametr ten jest nieczuły na
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efekt ładowania się powierzchni, dlatego stanowi dodatkową użyteczną pomoc w określaniu
chemicznego stanu próbki. W przypadku warstw zawierających mangan obliczano go na
podstawie energii wiązania maksimum linii Mn 2p i energii kinetycznej maksimum
wzbudzenia L23M23V. Dla omawianej w tym rozdziale próbki α’ = 1225,5 eV, co
w porównaniu z wartością referencyjną (1225,0±0,4) eV [Powe12] wskazuje na metaliczny
charakter warstwy Mn/MgO(001).
Wykonano też kątowo zależne pomiary XPS dla kąta θ =15°, 30° i 90° pomiędzy
płaszczyzną próbki a detektorem. Rys.II.9 pokazuje zależność stosunku intensywności
wzbudzeń O 1s/Mn 2p od głębokości próbkowania zdefiniowanej jako iloczyn sin 𝜃
i trzykrotności średniej drogi swobodnej elektronów (z tej głębokości pochodzi ok. 95%
sygnału). Wykres potwierdza powierzchniowy charakter sygnału od tlenu oraz od atomów
Mn związanych z tlenem.

Rys.II.9. Zależność stosunku intensywności O 1s/Mn 2p (×, lewa oś) oraz udziału obydwu
składowych widma Mn 2p (● – Mn metaliczny, ○ – Mn-O, prawa oś) od głębokości
próbkowania, wyznaczona dla próbki Mn/MgO(001) wygrzanej do 673 K z pomiarów XPS
w funkcji głębokości próbkowania, zależnej od kąta pomiędzy płaszczyzną próbki
a kierunkiem emisji fotoelektronów.
Pomiary STM wykazały, że mangan rośnie trójwymiarowo (Rys.II.10). Wygrzewanie
doprowadziło do powstania dużych epitaksjalnych ziaren o średnim lateralnym wymiarze
500 Å i atomowo płaskich tarasach. Wysokość dwóch sąsiadujących ze sobą tarasów czasami
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osiągała wartość stałej sieci α-Mn (8,9 Å), ale w większości przypadków te wartości były
znacznie mniejsze. Histogram rozkładu wysokości (Rys.II.11(a)), oprócz maksimów
przypadających na pojedynczą i podwójną wartość stałej sieci, wykazał raczej ciągły rozkład
wysokości stopni, z dwoma szerokimi maksimami dla 2 i 6 Å. Wskazuje to na różne
możliwe sposoby nukleacji, wynikające ze skomplikowanego rozkładu atomów w komórce
elementarnej α-Mn. Rys.II.11(b) pokazuje rozmieszczenie geometryczne warstw atomowych
w komórce elementarnej wraz z przykładowymi odległościami dla wybranych atomów Mn,
które dość dobrze odpowiadają wysokościom tarasów zaznaczonych na Rys.II.10. Biorąc pod
uwagę wszystkie cztery pozycje atomowe, można otrzymać kwazi-ciągły rozkład odległości.
Dodatkowo, na rozkład wysokości wpływać mogą różnego typu dyslokacje. Morfologia
warstwy sugeruje, że wygrzewanie powoduje wygładzanie się powierzchni, jednak film nie
jest zupełnie ciągły. Występują w nim dziury głębokie nawet na 150 Å.

Rys.II.10. Stałoprądowy obraz STM 5000×5000Å2 (napięcie polaryzacji 0,1 V) i przekroje
poprzeczne przez powierzchnię warstwy Mn/MgO(001) wygrzanej w 673 K, których kolory
odpowiadają kolorom linii zaznaczonych na obrazie (zaznaczony kwadrat odpowiada
obszarowi bez dziur, z którego wyznaczono histogram z Rys.II.11).
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(a)

(b)

Rys.II.11. (a) Histogram wysokości tarasów otrzymany z analizy obszaru zaznaczonego
niebieską ramką na Rys.II.10. (b) Boczny widok komórki elementarnej α-Mn wraz
z zaznaczonymi przykładowymi położeniami geometrycznych warstw atomowych.
Ostateczna identyfikacja struktury wygrzanej warstwy Mn została przeprowadzona ex situ
za pomocą pomiarów XRD. Rys.II.12 przedstawia dyfraktogram θ/2θ dla próbki
Mn/MgO(001) dla płaszczyzny rozpraszania prostopadłej do płaszczyzny MgO(001) podłoża.
Refleksy dla 2θ = 42,85° i 93,88 odpowiadają, odpowiednio, płaszczyznom (200) i (400)
podłoża MgO. Refleksy dla 40,47° i 62,46° odpowiadają, odpowiednio, płaszczyznom (400)
i (600) α-Mn. Nie stwierdzono obecności refleksów od innych płaszczyzn sieci α-Mn, co
wskazuje na dobrze zdefiniowaną warstwę manganu o orientacji (001).
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Rys.II.12. Dyfraktogram θ/2θ dla systemu Mn/MgO(001).
By określić azymutalną orientację warstwy α-Mn względem podłoża MgO(001)
wykonano skany „phi” dla refleksów (220)MgO i (330)Mn (nachylenie próbki wynosiło
45°). Rys.II.13 pokazuje, że maksima intensywności pochodzące od podłoża i warstwy
manganu przesunięte są o 45°. Potwierdza to relację epitaksjalną otrzymaną na podstawie
badań LEED, tj. Mn[001]||MgO[110], co odpowiada obrotowi sieci krystalicznej Mn o 45°
w stosunku do komórki elementarnej podłoża.

Rys.II.13. Skany „phi” dla refleksu MgO(220) (czerwony) i Mn(330) (czarny).
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Powyższe wyniki świadczą o tym, że materiał wyjściowy do tworzenia rodzimych
tlenków manganu jest dobrze zdefiniowany.
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II.2.2

Tlenki manganu na MgO(001)

W celu zbadania wpływu warunków preparatyki na rodzaj powstałego tlenku wytworzono
serię próbek tlenkowych na bazie warstwy metalicznej o różnej grubości. Stosowano też
różne ciśnienia parcjalne tlenu oraz różne temperatury utleniania i wygrzewania,
a w niektórych przypadkach wykorzystywano atomowy tlen ze źródła firmy MANTIS,
model MGC75. Znaczna część warstw tlenkowych stanowiła etap pośredni na drodze do
wytwarzania układów z żelazem, dlatego też warunki preparatyki w niektórych przypadkach
pokrywają się. Wyniki analizy XPS są przedstawione w Tabelach II.2 i II.3. Próbki zostały
uszeregowane zgodnie z rosnącą wartością stosunku Mn/O, wyznaczonego jako stosunek
intensywności dla wzbudzenia Mn 2p i O 1s, tzn. od najbardziej do najmniej utlenionych.
Tabela II.2 przedstawia wynik rozwikłania widm XPS Mn 2p, natomiast wszystkie parametry
preparatyki warstw, jak również dane otrzymane w wyniku pomiarów XPS znajdują się
w Tabeli II.3. Energia wiązania poziomu Mn 2p otrzymana została poprzez wyliczenie
średniej ważonej po wszystkich składowych wchodzących w skład linii Mn 2p3/2 i nie
będących satelitami, a kinetyczną energię wzbudzenia Augera L23M23V wyznaczono jako
maksimum linii.
Tabela II.2 Udział procentowy i energie wiązania składowych otrzymanych w procesie
̅̅̅̅ . Składowa
dopasowania widm Mn 2p oraz średnia ważona energii wiązania 𝐵𝐸
A odpowiada metalicznemu manganowi, składowa B – interfejsowi metal/tlenek, składowa C
– jonom Mn2+, składowa D – jonom Mn3+, składowa E – jonom Mn4+.
Próbka
Mn37*
Mn26
Mn34
Mn36*
Mn21
Mn19
Mn35*
Mn32
Mn33*
Mn25
Mn30
Mn1
Mn10
Mn5
Mn31

Udział [%]
A (638,8 eV)

B (639,8 eV)

C (640,9 eV)

D (642,2 eV)

E (643,2 eV)

1,5
1,5
1,8
2,4
2,2
2,5

21,0
15,0
19,1
16,9
22,1
19,3

44,2
44,4
45,8
45,5
50,4
47,4
44,9
51,5
47,8
46,9
49,7
44,2
46,9
45,3
48,1

20,5
22,3
20,9
23,5
21,4
22,2
21,9
20,4
20,3
30,6
33,8
34,9
33,8
30,4
30,1

35,3
33,3
33,3
31,0
28,2
30,4
33,2
28,1
31,9
-

̅̅̅̅
𝑩𝑬 [eV]
642,0
642,0
641,9
641,9
641,8
641,9
641,9
641,8
641,9
641,0
641,1
641,1
641,1
641,0
641,0
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Tabela II.3 Parametry preparatyki próbek i dane otrzymane w wyniku pomiarów XPS.
Wartość 𝑑 oznacza grubość warstwy metalicznej, 𝑝𝑂2 to użyte do utleniania ciśnienie tlenu,
𝑇𝑂2 to temperatura utleniania, 𝑡 to czas utleniania, 𝑇 to temperatura wygrzewania po
utlenianiu, Mn 2p BE oznacza energię wiązania dla wzbudzenia Mn 2p, Mn LMV KE –
energię kinetyczną elektronów Augera z przejść Mn L23M23V, α’ – zmodyfikowany parametr
Augera, ΔMn 3s to odległość pomiędzy dwoma liniami dubletu Mn 3s, natomiast Mn/O
oznacza stosunek intensywności jako pola powierzchni pod linią Mn 2p do pola powierzchni
pod linią O 1s. Próbki oznaczone gwiazdką zostały utlenione z zastosowaniem źródła

Mn 2p
BE [eV]

673
473
573
573
773
773
573
573
473
773
423
523
423
423
423

30
30
30
30
20
20
30
30
30
20
15
15
15
15
15

673
673
673
673
673

9000
18000
18000
9000
12000
12000
5400
18000
2700
12000
900
900
900
900
900

642,0
642,0
641,9
641,9
641,8
641,9
641,9
641,8
641,9
641,0
641,1
641,1
641,1
641,0
641,0

Mn/O

Ekspozycja
[L]

5·10-6
1·10-5
1·10-5
5·10-6
1·10-5
1·10-5
3·10-6
1·10-5
1,5·10-6
1·10-5
1·10-6
1·10-6
1·10-6
1·10-6
1·10-6

α’ [eV]

ΔMn 3s
[eV]

T [K]

10
20
20
10
5
20
10
10
20
20
20
20
20
20
20

Mn LMV
KE [eV]

t [min]

Mn37*
Mn26
Mn34
Mn36*
Mn21
Mn19
Mn35*
Mn32
Mn33*
Mn25
Mn30
Mn1
Mn10
Mn5
Mn31

𝑝𝑂2
[mbar]

TO2 [K]

Nazwa

d [nm]

atomowego tlenu.

583,3
583,2
583,4
583,2
583,6
583,2
583,4
583,5
583,3
582,9
582,7
582,8
582,8
582,9
582,9

1225,3
1225,2
1225,3
1225,1
1225,4
1225,1
1225,3
1225,3
1225,2
1223,9
1223,8
1223,9
1223,9
1223,9
1223,9

5,6
5,6
5,5
5,6
5,6
5,8
5,7
5,5
5,6
6,2
6,5
5,7
5,8
5,7
6,2

0,75
1,03
1,05
1,06
1,08
1,09
1,10
1,12
1,12
1,27
1,28
1,32
1,40
1,40
1,44

Rys.II.14 przedstawia przykładowe widma dla wyższego i niższego zmodyfikowanego
parametru Augera. Charakterystyczną cechą widm dla niższego α’ jest wyraźnie widoczna
linia między liniami głównymi pochodząca od satelitów shake up o nieco większych
szerokościach niż linie główne. Składowe widma zidentyfikowano jako pochodzące od
metalicznego manganu (składowa A), interfejsu metal/tlenek (składowa B), jonów Mn2+
(składowa C) i jonów Mn3+ (składowa D). Ich obecność ujawnia bardziej złożony charakter
chemiczny warstwy, niż wynikałoby to z samego kształtu widma, a w szczególności
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z widocznego w obwiedni satelity, który przypisywany jest MnO [Parm99]. Najmniejszy
udział, który zawiera się w zakresie od 1,5 % do 2,5% ma metaliczna składowa A. Jej
obecność świadczy o tym, że nie cała warstwa została utleniona w wyniku małej ekspozycji
na tlen. Składowa C pochodząca od jonów Mn2+ ma największy udział, który waha się od
44,2 % do 49,7%.
Widma dla wyższego parametru Augera pozbawione są widocznego w obwiedni satelity
shake up następującego po linii fotoelektronów Mn 2p3/2. Brak jest składowej A i B, co
potwierdza głębokie utlenienie się warstwy. Występują za to składowe pochodzące od jonów
Mn2+, Mn3+ i Mn4+, które dla szczególnej struktury krystalicznej mogą występować
w Mn3O4 (jony Mn2+ i Mn3+ występują dla formalnego składu MnO-Mn2O3, a jony Mn2+
i Mn4+ dla 2MnO-MnO2) [Raj10].
(a)

(b)

Rys.II.14.

Przykładowe

widma

reprezentujące

każdą

z wydzielonych

za

pomocą

zmodyfikowanego parametru Augera grup: (a) widmo próbki Mn1 dla niższej wartości α’,
(b) widmo próbki Mn32 dla wyższej wartości α’.
Znając energię wiązania z położenia linii fotoemisyjnej oraz energię pasma Augera,
można utworzyć wykres Wagnera [Wagn72, More98], który wiąże obie te wielkości
(Rys.II.15). Linie diagonalne odpowiadają wartości α’ powstałej w wyniku kombinacji
różnych sum Mn 2p BE i Mn LMV KE. Oprócz wyników pomiaru na wykres naniesiono
również wartości odniesienia dla litych tlenków manganu oraz metalicznego manganu
[Nist12]. Referencyjne wartości energii wiązania linii XPS dla określonych związków
manganu uzyskano uśredniając wartości dostępne w bazie danych NIST z wykluczeniem
danych o nieznanym sposobie kalibracji. Wartość reprezentowana przez słupek błędu
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odpowiada rozrzutowi BE. Z wykresu Wagnera dla stechiometrycznych litych tlenków
manganu (Rys.II.15) wynika, że wartość zmodyfikowanego parametru Augera rośnie
w kolejności Mn3O4→MnO→Mn2O3→MnO2 [Nist12]. Wyniki eksperymentalne dla
cienkowarstwowych tlenków wyraźnie podzieliły się na dwie grupy, w tym jedna z grup
(wyższa wartość α’) lokuje się w pobliżu wartości referencyjnej dla Mn3O4. Jednak znaczna
część otrzymanych w trakcie eksperymentu wartości zmodyfikowanego parametru Augera
jest dużo niższa od najniższej możliwej wartości α’ dla tlenków manganu występującej
w bazie danych NIST [Nist12], tzn. 1225,1 eV odpowiadającej Mn3O4. Powodem tego nie są
efekty rozmiarowe [Jime96a], lecz oddziaływanie pomiędzy warstwą i podłożem [Jime96b].
Jak wynika z pracy Jimenéza et al., w zależności od rodzaju podłoża i rodzaju cienkiej
warstwy zmiana zmodyfikowanego parametru Augera Δα’, tzn. różnica pomiędzy jego
wartością dla bardzo małego pokrycia i litego materiału jest ujemna dla podłoży będących
izolatorami i dodatnia dla podłoży przewodzących [Jime96b, Lass97]. Spowodowane jest to
efektami stanu końcowego – łatwość relaksacji dziur, będących wynikiem fotoemisji
w materiale zaadsorbowanym, zależna jest od polaryzacji podłoża [Nefe95a, Nefe95b].
Należy tu dodać, że w przypadku grupy próbek o niższym α’ mamy do czynienia
z mieszaniną tlenków, więc wartość zmodyfikowanego parametru Augera jest pewną
kombinacją wartości składowych pochodzących od różnych faz tlenkowych. Oznacza to, że
z uwagi na niemonotoniczność α’ w funkcji stopnia utlenienia (pomimo monotoniczności
wartości energii wiązania) nie można go prosto interpretować w sensie ilościowym. Jedyną
wiarygodną informacją jest wyraźne odróżnienie grupy warstw z niskim parametrem α’ od
tych które można zidentyfikować jako Mn3O4.
Utworzono również wykresy zależności zmodyfikowanego parametru Augera α’ od
rozszczepienia dubletu Mn 3s (Rys.II.16(a)) i stosunku intensywności dla wzbudzeń Mn 2p
i O 1s (Rys.II.16(b)). Wartość rozszczepienia dubletu Mn 3s nie pozwala na jednoznaczną
identyfikację faz. Dla próbek charakteryzujących się niższą wartością α’ separacja dubletu
Mn 3s rozciąga się od 5,7 eV do 6,5 eV, co daje różnicę skrajnych wartości równą aż 0,8 eV.
Zakres ΔMn 3s dla próbek o wyższym α’ jest już bardziej zwarty, tj. zawiera się pomiędzy
5,5 eV a 5,8 eV, a więc szerokość tego przedziału to zaledwie 0,3 eV. Można więc
stwierdzić, że próbki te są bardziej jednorodne pod względem składu fazowego. Jeśli zaś
chodzi o średnią energię wiązania dla wzbudzenia Mn 2p, próbki o wyższym α’ mają BE
wyższą o około 0,8 eV od tych z niższym α’. Ponieważ energia wiązania rośnie wraz ze
wzrostem stopnia utlenienia manganu, można przyjąć, że jej wyższa średnia wartość
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odpowiada wyższym tlenkom, choć, jak już zaznaczono wcześniej, próbki o niższym α’ są
wielofazowe.
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Rys.II.15. Wykres Wagnera dla energii wiązania linii Mn 2p i energii kinetycznej wzbudzenia
Augera Mn LMM dla próbek tlenkowych (małe symbole) oraz dla stechiometrycznych tlenków
manganu (duże symbole) [Nist12].
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Rys.II.16. (a) Zależność zmodyfikowanego parametru Augera od rozszczepienia dubletu
Mn 3s. (b) Zależność zmodyfikowanego parametru Augera od stosunku intensywności dla
wzbudzeń Mn 2p i O 1s.
Istnieje też korelacja pomiędzy podziałem próbek ze względu na parametr α’,
a obserwacjami LEED (Rys.II.17). Wszystkie próbki o wyższym α’, z wyjątkiem Mn26,
wykazywały znaczący efekt ładowania się powierzchni, co w zasadzie uniemożliwiało
zebranie obrazu. Jedyny, bardzo słaby obraz LEED uzyskany dla próbki Mn26 sugeruje dużą
powierzchniową komórkę elementarną typu (2×2) względem powierzchni MgO(001), co
odpowiada stałej sieci 8,42 Å, która zgadza się ze stałą sieci spinelu Mn3O4 w układzie
regularnym. Natomiast obrazy LEED zebrane dla grupy próbek o niższym α’ pokazują
wyraźną strukturę (1×1) (Rys.II.17), co z kolei oznacza, że na powierzchni warstwy dominuje
MnO o orientacji (001) (stała sieci tego tlenku wynosi 4,44 Å, w porównaniu ze stałą sieci
podłoża równą 4,21 Å, co daje niedopasowanie rzędu 5,5%). Obserwacja ta jest zgodna
z charakterem widm XPS Mn 2p tych próbek, które wykazują największy udział dla
składowej pochodzącej od kationów Mn2+.
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(a)

(b)

Rys.II.17. Obrazy LEED dla energii elektronów 86 eV dla próbek tlenkowych Mn26 (a)
i Mn1 (b).
Dopełnieniem charakterystyki próbek tlenkowych są badania XRD przeprowadzone dla
próbek wymienionych w Tabeli II. 4. Okazało się, że tylko próbki Mn21 i Mn37* są
jednofazowe, natomiast z analizy XRD wynika, że pozostałe warstwy są mieszaniną różnych
tlenków z udziałem fazy metalicznej. Z uwagi na podobny charakter wyników XRD dla
bardziej utlenionych próbek, Rys.II.18 przedstawia przykładowy dyfraktogram dla próbki
Mn21. Dla uzyskania większej przejrzystości widma, pokazano wąski, istotny zakres kątowy,
gdyż w próbce Mn21, podobnie jak w innych tego typu próbkach, materiału warstwy jest
niewiele, a co za tym idzie sygnał od niej jest słaby. Oprócz dominujących refleksów od
podłoża, zaobserwowano szeroki refleks (220) odpowiadający tetragonalnej fazie Mn3O4
o parametrach sieci 𝑎 = 𝑏 = 5,76 Å, 𝑐 = 9,47 Å. Inne refleksy pochodzące od tej fazy są
niewidoczne, wskazując na uporządkowany wzrost w kierunku (220).
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Rys.II.18. Identyfikacja refleksów dyfrakcyjnych w dyfraktogramie próbki Mn21. Widmo
czarne pochodzi od czystego podłoża MgO(001), natomiast widmo czerwone zmierzone
zostało na utlenionej warstwie Mn.
Dla bardziej precyzyjnego określenia struktury warstwy wykonano skany „omega” (ang.
rocking curve – krzywa kołysania – RC) i „phi” (Rys.II.19). Skan „omega” wykonany był na
refleksie MgO(002) i Mn3O4(220) (Rys.II.19(a)). Szerokość połówkowa RC dla refleksu
Mn3O4(220) wynosi 3° w porównaniu z 0,04° dla MgO(002). Świadczy to o możliwej
kumulacji takich efektów, jak rozkład kierunków wzrostu warstwy Mn3O4 (struktura
mozaikowa), naprężenia, czy też małe rozmiary epitaksjalnych krystalitów, typowych dla
wzrostu określanego w literaturze jako „epitaksja z teksturą” (ang. textured epitaxy)
[Fews15]. Natomiast skan „phi” (nachylenie próbki 45°), obok refleksów (220) od podłoża
w pozycjach ϕ równych 0°, 90°, 180° i 270°, ujawnił refleksy (200) Mn3O4(220)
w pozycjach +/-4° względem (220) (Rys.II.19(b)). Oznacza to, że płaszczyzny (200) warstwy
Mn3O4 preferują dwa kierunki orientacji obrócone względem siebie o około 8°.
Z widm XPS wynika, że na powierzchni próbek o wyższym α’ dominuje faza Mn3O4, ale
dyfrakcja rentgenowska pokazuje bardziej złożony skład fazowy. Wyjątkiem są jednofazowe
próbki tetragonalnego Mn3O4. Pozostałe próbki, które mają w swoim składzie też inne tlenki
manganu, zawierają Mn3O4 w układzie regularnym (Tabela II.4). Zgadza się to z obrazem
LEED dla próbki Mn26 (Rys.II.18(a)).
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(a)

(b)

Rys.II.19. (a) Skan „rocking curve” na refleksie Mn3O4(002). (b) Powiększenie skanu phi
w okolicy 180° na refleksie Mn3O4(220).
Tabela II.4. Wykaz obecności różnych faz tlenkowych w próbkach przebadanych za pomocą
metody XRD. Znak X postawiono w przypadku obecności fazy w próbce. Próbki
uszeregowano względem wzrastającego parametru α’.
Mn32

Mn35*

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

Mn37*

Mn25

X
X

Mn36*

Mn30

X
X

Mn21

Mn31

α-Mn regularny
MnO regularny
Mn3O4 tetragonalny
Mn3O4 regularny
Mn2O3 regularny
MnO2 heksagonalny

X
X
X

X
X
X
X

Próbki o niższym α’ również są wielofazowe, co wynikało już z badań XPS i zostało
potwierdzone przez pomiary XRD. W celu identyfikacji faz wykonano skany θ/2θ
w pozycjach różnych refleksów dla możliwych faz. Rys.II.20 przedstawia skany θ/2θ dla
wykrytych faz w pozycji refleksu α-Mn(220), MnO(111) oraz Mn3O4(220).
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(a)

(b)

(c)

Rys.II.20. Skany θ/2θ w pozycji refleksu Mn(220) dla ψ=45° i φ=45° (a), MnO(111) dla
ψ=54,74° i φ=90° (b) i Mn3O4(220)dla ψ=45° i φ=90° (c).
Łącząc ze sobą informacje uzyskane z badań XPS i XRD oszacować można grubość
warstw tlenkowych w próbkach o niższych α’, czyli tych, dla których widma XPS
wykazywały obecność metalicznego manganu. Założyć można, że próbki te składają się
z fazy α-Mn znajdującej się pod warstwą tlenkową, którą stanowią głównie MnO i Mn3O4
o strukturze regularnej. Z racji niewielkich ekspozycji na tlen mało prawdopodobny jest
znaczący udział wyższych tlenków. W związku z tym słaby sygnał XRD przypisany
obecności MnO2 można zaniedbać ze względu na znikomą ilość tego tlenku. Oszacowanie
grubości warstwy tlenkowej 𝑑 poczynić można biorąc pod uwagę, że intensywność sygnału
pochodzącego od podłoża 𝐼𝑝 i warstwy 𝐼𝑤 ulega eksponencjalnemu osłabieniu [Seah83]
zgodnie ze wzorem:

𝐼𝑤 = 𝐼𝑤∞ exp (− 𝜆

𝑑

𝑤,𝑤 cos 𝜃

𝐼𝑝 = 𝐼𝑝∞ exp (− 𝜆

),

𝑑

𝑝,𝑤 cos 𝜃

II.2

),

II.3

gdzie 𝐼𝑤∞ i 𝐼𝑝∞ to, odpowiednio, intensywność sygnału od litego materiału podłoża
i warstwy, 𝜆𝑤,𝑤 i 𝜆𝑝,𝑤 to średnia droga swobodna nieelastycznie rozproszonych elektronów
w warstwie, pochodzących, odpowiednio z tej samej warstwy lub podłoża, zaś 𝜃 to kąt
emisji elektronów mierzony względem normalnej do powierzchni próbki. Równania II.2
i II.3 są słuszne pod warunkiem, że próbka jest jednorodna i płaska oraz że posiada ostrą
granicę pomiędzy warstwą i podłożem. Badana próbka na pewno nie spełnia założenia
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jednorodności warstwy, dlatego oszacowanie grubości warstwy tlenkowej jest podane
w dwóch wariantach, zakładając jednorodną warstwę MnO i Mn3O4.
Dla zminimalizowania niepewności wyznaczenia grubości warstwy, wyliczono ją ze
stosunku intensywności sygnałów pochodzących z warstwy i podłoża [Seah02, Hess05]:

𝐼𝑤
𝐼𝑝

=

−𝑑
)]
𝜆𝑤,𝑤 cos 𝜃
−𝑑
)
𝐼𝑝∞ 𝑒𝑥𝑝(
𝜆𝑝,𝑤 cos 𝜃

𝐼𝑤∞ [1−𝑒𝑥𝑝(

.

II.4

Zakładając 𝜆𝑤,𝑤 ≈ 𝜆𝑝,𝑤 = 𝜆𝑤 [Seah02, Jabl09], wyrażenie na grubość warstwy 𝑑 można
zapisać jako:

𝑑 = 𝜆𝑤 cos 𝜃 ln (

𝑅𝑒𝑥𝑝
𝑅𝑜

+ 1) ,

II.5

gdzie wartość 𝜆𝑤 wyliczona została przez Tanuma et al. dla odpowiedniej energii kinetycznej
KE elektronów [Tanu94], 𝑅𝑒𝑥𝑝 = 𝐼𝑤 ⁄𝐼𝑝 , natomiast 𝑅𝑜 = 𝐼𝑤∞ ⁄𝐼𝑝∞ . Stosunek 𝑅𝑜 wyznaczyć
można zarówno eksperymentalnie jak i teoretycznie, jednak ze względu na konieczność
zachowania jednakowych warunków eksperymentu (np. chropowatość powierzchni, poziom
zanieczyszczeń, stabilność pomiaru intensywności) znacznie łatwiej jest tę wartość wyliczyć,
np. korzystając ze wzoru:

𝑅𝑜 =

𝜌𝑤 𝑄𝑤 𝜆𝑤 𝑀𝑝
𝜌𝑝 𝑄𝑝 𝜆𝑝 𝑀𝑤

,

II.6

gdzie 𝜌 to gęstość materiału warstwy lub podłoża, 𝑄 to zdefiniowany przez Jabłońskiego
parametr opisujący efekt elastycznego rozpraszania elektronów [Jabl89], zaś 𝑀 to masa
cząsteczkowa. Wprowadzając parametr 𝜔 = (1 + 𝜆𝑡𝑟 ⁄𝜆)−1 , gdzie 𝜆𝑡𝑟 to średnia droga
swobodna transportu (𝜆𝑡𝑟 ⁄𝜆 = 𝜁), dla 𝜔 ≤ 0,245 Q jest dane jako [Seah01]:
𝑄 = (1 − 𝜔)

1⁄
2 (1

+ 0,412𝜔).

II.7

Wartości 𝜁, a co za tym idzie 𝜔 dla większości pierwiastków policzyć można za pomocą
parametrów stablicowanych przez Jabłońskiego i Powella [Jabl97], natomiast w przypadku
związków chemicznych 𝜔 = ∑𝑘 𝑥𝑘 𝜔𝑘 , gdzie 𝑥𝑘 to udział atomowy k-tego pierwiastka
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wchodzącego w skład związku [Seah01]. Wielkości potrzebne do obliczenia 𝑑 z równania
II.5 na przykładzie próbki Mn25 przedstawia Tabela II.5.
Tabela II.5. Wielkości służące do obliczenia grubości warstwy tlenkowej dla próbki Mn25
przy założeniu, ze jest nią homogeniczna warstwa MnO lub Mn3O4.
MnO

Mn

Mn3O4

Parametry
Mn 2p

O 1s

Mn 2p

Mn 2p

O 1s

KE [eV]

846

957

848

846

957

λ [nm]

1,69

-

1,49

1,77

-

ζ

2,46

10,74

2,46

2,46

10,74

ω

-0,394

-0,684

-0,352

Q

0,989

0,932

0,994

Ro

0,679
65,7

Rexp
d [Å]

0,207

77

102

Grubość uzyskana dla jednorodnej warstwy MnO wynosi 77 Å, natomiast dla Mn3O4 jest
to 102 Å. Oznacza to, że rzeczywiste warstwy tlenkowe, które w przeważającej większości są
mieszaniną tych dwóch tlenków, mają grubość właśnie w tym przedziale. Uwzględniając
grubość wyjściowej warstwy metalicznej (200 Å), można oszacować, że utlenionych zostało
około 45 do 50 Å manganu. Niezupełne utlenienie warstwy nie wynika z niedoboru tlenu, ale
z efektu pasywacji. Może tu mieć zastosowanie model utleniania dla żelaza opierający się na
teorii Fromholda-Cooka [From67]. Dotyczy on początkowych etapów utleniania metali
o grubości 0 Å – 200 Å i zakłada, że reakcja pomiędzy metalem a tlenem zachodzi
w powstającej warstwie granicznej tlenek/tlen. Utlenianie staje się możliwe dzięki
transportowi jonów metalu i elektronów przez warstwę tlenku do powierzchni, czy czym
sumaryczny prąd ładunków dodatnich i ujemnych wynosi zero. Transport elektronów może
zachodzić dzięki dwóm mechanizmom: tunelowaniu i termoemisji. Poniżej 423 K ta ostatnia
praktycznie nie zachodzi i dominuje proces tunelowania. Oznacza to, że dla niskich
temperatur wzrost warstwy tlenkowej zostaje zahamowany dla grubości, przy której prąd
tunelowania elektronów staje się zaniedbywalny. Według Fromholda [From76] ta grubość
praktycznie nie zależy od temperatury utleniania, jednak dla żelaza okazało się, że wraz ze
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wzrostem temperatury jej wartość rośnie [Roos00]. Dla dalszego utleniania Fe istotną
przeszkodą są jony Fe3+ powstające na powierzchni, które mogą stanowić barierę dla
transportu jonów [Haup87]. Podczas wygrzewania redukują się one do Fe2+, pozwalając tym
samym na głębszą penetrację tlenu. Podniesienie temperatury utleniania powodowało zaś
zahamowanie powstawania jonów Fe3+ i tym samym większą grubość tlenku [Roos00].
Podobny mechanizm musi zachodzić dla manganu, gdyż podniesienie temperatury utleniania
powoduje jego głębszą penetrację.
Podsumowując powyższe badania można wyciągnąć kilka wniosków:
1) Atomowy tlen jest bardziej aktywny niż tlen cząsteczkowy. Dzięki jego
zastosowaniu można zmniejszyć ciśnienie tlenu w porównaniu do ciśnienia tlenu
cząsteczkowego, otrzymując podobny rezultat. Ma to znaczenie zwłaszcza przy
wyższych

tlenkach,

które

potrzebują

wyższych

ciśnień,

niewskazanych

w układach UHV.
2) W procesie preparatyki ważną rolę odgrywa temperatura podłoża lub
wygrzewania. Wyższa temperatura utleniania przy takim samym ciśnieniu tlenu
znacząco zmniejsza ilość faz tlenkowych (próbka Mn21 i Mn32). Z analizy
próbek przebadanych za pomocą XRD wynika również, że jednofazowe (Mn3O4)
były tylko próbki, które miały najwyższą temperaturę podłoża podczas utleniania
(próbka Mn21 utleniana w 773 K i próbka Mn37* utleniana w 673 K), mimo że
różniły się innymi parametrami preparatyki. Pozostałe próbki, utleniane w 573 K
i 473 K, okazały się mieszaniną wielu tlenków.
3) Porównując stosunek Mn/O dwóch próbek utlenianych za pomocą atomowego
tlenu, a różniących się tylko temperaturą podłoża (573 K dla Mn36* i 673 K dla
Mn37*) można zauważyć znaczącą różnicę w jego wartości (0,75 dla Mn37*
i 1,06 dla Mn36*). Oznacza to, że wyższa temperatura powoduje głębszą
penetrację tlenu.
4) Post-preparacyjne wygrzewanie próbek w 673 K skutkuje redukcją tlenku
i stabilizacją fazy MnO na powierzchni, co wynika np. z porównania próbek
Mn19 i Mn25.
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III. STOPY I MIESZANE TLENKI Mn I Fe NA MgO(001)
Niniejszy rozdział poświęcony jest zagadnieniu mieszanych układów żelaza i manganu.
W związku z ograniczeniami preparacyjnymi dotyczącymi reaktywnego nanoszenia
manganu w stosowanym układzie UHV, prekursorem warstw mieszanych tlenków są
warstwy metaliczne, przy czym stosowana była różna metodyka. W pierwszej metodzie
początkowym etapem było wytworzenie warstw stopu MnFe. Warstwy stopowe uzyskane
poprzez wygrzewanie metalicznych dwuwarstw Mn i Fe były następnie poddane ekspozycji
na tlen. Drugim sposobem otrzymania warstw mieszanego tlenku było wygrzewanie
warstwowego układu Fe/MnO. Trzecia metoda bazująca na podobieństwach strukturalnych
pomiędzy hausmanitem o strukturze regularnej i magnetytem polegała na wbudowaniu
atomów Mn w strukturę Fe3O4. Ze względu na obecność żelaza, w badaniach tych możliwe
było zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej, która znacząco przyczyniła się do
zrozumienia zachodzących procesów.
III.1. Przegląd literatury
Przegląd ten składa się z dwóch części. Pierwsza z nich skupia się na typach struktur
stopów metalicznych oraz mieszaniu się Fe i Mn w warstwie granicznej. Druga część
poświęcona jest mieszanym tlenkom Mn i Fe. Fakt, że w tym rozdziale główną metodą
identyfikacji struktury jest spektroskopia Mössbauera znacząco wpływa na dobór omawianej
literatury.

III.1.1.

Stopy manganu i żelaza

Dla stopów manganu i żelaza rodzaj struktury określa nie tylko grecka litera, ale też
kolejność symboli chemicznych, np. α-FeMn i α-MnFe znacząco się od siebie różnią, gdyż
pierwszy przypadek opisuje wbudowywanie się atomów manganu w strukturę α żelaza,
natomiast drugi odnosi się do atomów żelaza podstawiających mangan w strukturze α-Mn.
W rozcieńczonych stopach FeMn o strukturze BCC atom Mn znajdujący się w pobliżu
mössbauerowskiego atomu Fe obniża jego pole nadsubtelne [Stea66]. Przy wysokich
koncentracjach Mn struktura stopu MnFe zależy nie tylko od koncentracji jego składników,
ale także od sposobu jego przygotowania. Omawiane poniżej fazy to α-FeMn i α-MnFe
o strukturze BCC, γ-FeMn o strukturze FCC oraz ε-FeMn o strukturze HCP.
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Kimball et al. badali serię próbek α-Mn1-xFex o zawartości Fe równej 5%, 10%, 20%
i 30%

[Kimb66].

Zmierzone

w temperaturze

pokojowej

widma

mössbauerowskie

dopasowano dwoma dubletami, przypisanymi do dwóch niskosymetrycznych pozycji
w strukturze α-Mn: takiej o liczbie koordynacyjnej 12 (CN12) i takiej, której liczba
koordynacyjna wynosiła 13 (CN13). Założenie, że atomy Fe preferują właśnie te pozycje
poczyniono na podstawie faktu, że objętość atomowa Fe jest mniejsza niż Mn. Obydwa
dublety charakteryzują się wartościami przesunięcia izomerycznego i rozszczepienia
kwadrupolowego, które słabo zależą od zawartości Fe (Tabela III.1, Rys.III.1).
Tabela III.1. Przesunięcie izomeryczne IS, rozszczepienie kwadrupolowe QS i stosunek
udziałów składowych A/B dla różnych koncentracji Fe w strukturze α-Mn [Kimb66].

IS [mm/s]
QS
A/B

A
B
A
B

5% Fe
-0,24
-0,08
0,33
0,24
1,2

10% Fe
-0,26
-0,11
0,33
0,27
0,8

20% Fe
-0,25
-0,09
0,33
0,26
1,1

30% Fe
-0,25
-0,08
0,32
0,26
1,0

Rys.III.1. Widma mössbauerowskie dla zawartości Fe 5% i 30% w stopie α-MnxFe1-x
zebrane w temperaturze pokojowej. Składowa odpowiadająca pozycjom A zaznaczona jest
ciągłą linią, natomiast pozycjom B odpowiada składowa o linii przerywanej [Kimb66].
Grupa Uhrmachera badała stopy manganu i żelaza o zawartości Mn od 10% do 90%
[Uhrm02]. Dwie próbki o najniższej zawartości Fe okazały się wielofazowe, z pewną
zawartością fazy γ-FeMn. Dla niewielkich koncentracji Mn (10% i 15%) stabilizowana jest
faza α-FeMn. Widma mössbauerowskie dla stężenia 20% – 70% Mn jednoznacznie świadczą
o powstaniu fazy FCC γ-FeMn, natomiast dla zakresu 75% – 90% powstaje faza α-MnFe, do
widma której można dopasować dwa dublety wspomniane już przez Kimballa. Zależność
kształtu widm od koncentracji Fe przedstawia Rys.III.2.
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Rys.III.2. Widma mössbauerowskie próbek Fe100-xMnx w zależności od koncentracji x Mn
(x=10% – 90%) powstałych przez mielenie w młynie kulowym [Uhrm02].
Grupa

Yousifa

skorelowała

pomiary

mössbauerowskie

z analizą

dyfrakcji

promieniowania X i pomiarami magnetycznymi [Yous94]. Próbki o koncentracji 5%, 15%,
30% i 50% Mn, oprócz faz α- i γ-FeMn, zawierały dodatkowo fazę ε-FeMn, powstałą
podczas szybkiego schładzania próbek od 1373 K. Próbka zawierająca 5% Mn to głównie
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faza α-FeMn, z niewielkim udziałem fazy ε. Udział fazy ε jest również widoczny dla 15%
Mn, gdzie wciąż dominuje faza α. Próbka z 30% Mn jest mieszaniną fazy γ- i ε-FeMn
w mniej więcej porównywalnych ilościach, natomiast stop 50% jest już czystą fazą γ-FeMn.
Wyniki omówionych powyżej prac pozostają w zgodzie z równowagowym diagramem
fazowym układu Fe-Mn (Rys.III.3) [Mass86]. Jako przykład wpływu metody preparatyki
próbek na strukturę stopu wspomnieć należy pracę Anhøja et al. [Anho04]. Zmieszali oni za
pomocą młyna kulowego α-Fe i γ-Fe50Mn50 w dwóch różnych proporcjach wagowych (1:1,
co daje 25% Mn i 1:10, czyli 45% Mn). Okazało się, że choć stop wyjściowy był w fazie γ,
to dostatecznie długie mielenie próbki z 25% Mn powodowało wydzielanie się fazy α. To
samo działo się, gdy próbka z 45% Mn została wygrzana w 520 K przez 30 min.

Rys.III.3. Równowagowy diagram fazowy dla tworzenia się stopu manganu i żelaza
[Mass86].

Wygrzanie naniesionych na siebie metalicznych cienkich warstw jest jednym ze
sposobów otrzymania stopu. Według badań mössbauerowskich Zhigalova et al. [Zhig09]
wygrzewanie

trójwarstwy

100 Å Fe/500 Å Mn/1500 Å Fe/MgO(001)

(nominalna

koncentracja Mn w trójwarstwie wynosiła 24%) w temperaturach 493 K – 873 K prowadziło
do powstania fazy γ-FeMn (przesunięcie izomeryczne IS = −0,09 ÷ −0,08 mm/s ,
rozszczepienie kwadrupolowe QS = 0 mm/s, Bhf = 0 T), natomiast ochłodzenie próbki poniżej
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493 K skutkowało przejściem fazowym γ→ε (IS = –0,09 mm/s, QS = 0,61 mm/s, Bhf = 0 T).
Wygrzewanie powyżej 873 K spowodowało ucieczkę atomów Mn z sieci krystalicznej,
a tym samym destabilizację struktury γ w kierunku stopu α-FeMn. Procesy te ilustruje
zmienność widm mössbauerowskich na Rys.III.4.

Rys.III.4. Widma mössbauerowskie dla epitaksjalnych warstw Mn/Fe(001) na MgO(001) dla
(a) temperatury pokojowej, (b) po wygrzewaniu w 873 K, (c) po wygrzewaniu w 1073 K
[Zhig09].
W literaturze brak jest odniesień dotyczących układu Fe/Mn(001). Jedyne badania
wspominające o podobnej warstwie granicznej dotyczą trójwarstwy 50 Å Fe (40 Å natFe +
10 Å 57Fe)/5 Å Mn/50 Å Fe (10 Å 57Fe + 40 Å natFe) na podłożu MgO(001) nanoszonej
w 323 K [Pass03]. Wynika z nich brak równoważności dolnego (Mn na Fe) i górnego (Fe
na Mn) obszaru granicznego: w dolnej warstwie granicznej jest mniejszy udział atomów
żelaza w otoczeniu manganu. Zjawisko to można wytłumaczyć na podstawie ogólnych
prawidłowości segregacji w układach warstwowych (warstwa a na warstwie B), według
których pierwiastek warstwy B segreguje na powierzchnię warstwy A, jeśli energia adsorpcji
B na A jest większa od energii adsorpcji B na B. Wyjaśnia to zachowanie się górnego
interfejsu, jednak nie dolnego, w którym, pomimo przewidywań, istnieje znaczny udział
atomów Fe w koordynacji z manganem. Może to być spowodowane faktem, że żelazo rośnie
wyspowo na MgO(001) ze względu na wartość energii powierzchniowych (dla MgO wynosi
ona 1,16 J/m2, dla Fe zaś 2,9 J/m2). W porównaniu do gładkiej powierzchni żelaza, wyspy
zwiększają ilość atomów żelaza znajdujących się w kontakcie z atomami manganu.
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Stabilność interfejsu Mn/Fe(001) w funkcji temperatury została przebadana dla grubości
manganu od 0,5 ML do 4,5 ML [Tore03]. Wyniki poparte symulacjami Monte Carlo pokazały
występowanie metastabilnego stopu MnFe o grubości 1 ML w przedziale temperatur
610 K ≤ T ≤ 680 K. Grzanie próbek powyżej 700 K powodowało dyfuzję atomów Mn
w podłoże Fe(001).

III.1.2.

Tlenki mieszane

Ze względu na izostrukturalność MnO i FeO oraz Mn3O4 o strukturze regularnej i Fe3O4
można by się spodziewać, że mangan łatwo będzie wbudowywał się w strukturę tlenków
żelaza i odwrotnie. Rzeczywiście, dosyć łatwo jest wytworzyć mieszane tlenki Fe i Mn
[Oliv04, Taka07, Song15, Lai04], jednak nie każdy sposób preparatyki gwarantuje
otrzymanie jednofazowego układu tlenkowego.
Tworzenie się tlenków mieszanych przez utlenianie warstwy stopowej może podlegać
ograniczeniom wynikającym z energetyki procesów towarzyszących wygrzewaniu warstw.
Do głosu dochodzą tu procesy segregacji jednego metalu na powierzchni drugiego
w atmosferze tlenowej. Z energetyki procesu segregacji wynika, że w obecności tlenu
mangan znajdujący się pod warstwą żelaza segreguje na jej powierzchnię, gdyż energia
adsorpcji tlenu na Mn jest większa niż na Fe (odpowiednio 595 kJ/mol i 557 kJ/mol) 3
[Yosh12]. Odnosi się to również do stopów FeMn. Wygrzewanie stopu Fe50Mn50 w tlenie
w temperaturze 533 K i ciśnieniu 10-5 mbar przez 1 h spowodowało utworzenie się na
powierzchni głównie MnO ze znikomym udziałem żelaza [Lefa88]. Pod spodem znajdował
się region metalicznej fazy α bogaty w żelazo o grubości zbliżonej do grubości warstwy
tlenku, który następnie przechodził w stop α-FeMn o proporcjach Mn i Fe takich jak
wyjściowe. Wynika z tego, że mangan nie tylko będzie wydzielał się z mieszanych warstw
metalicznych i segregował do powierzchni, ale też będzie on się preferencyjnie utleniał.
Utworzenie mieszanego tlenku wydaje się być możliwe przez wygrzewanie tlenku jednego
metalu w obecności fazy metalicznej drugiego i stopniowe dotlenianie tak powstałego
związku.
Spośród mieszanych tlenków żelaza i manganu największe zainteresowanie skupia na
sobie domieszkowany magnetyt. W literaturze nie ma zgody odnośnie tego, gdzie atomy

3

http://surfseg.nims.go.jp/

87

manganu lokują się w sieci odwrotnego spinelu. Według Wickhama [Wick69] rozkład
kationów w MnxFe3-xO4 podlega dwóm prostym regułom:
3+ [𝐹𝑒 2+
3+
𝑀𝑛𝑥2+ 𝐹𝑒1−𝑥
1−𝑥 𝐹𝑒1+𝑥 ]𝑂4 dla 0 ≤ 𝑥 ≤ 1,
3+
3+ ]𝑂
𝑀𝑛2+ [𝐹𝑒3−𝑥
𝑀𝑛𝑥−1
4 dla 1 < 𝑥 ≤ 3,

gdzie kationy w nawiasie zajmują pozycje oktaedryczne, a te poza nim pozycje
tetraedryczne. W rzeczywistości jednak podział ten nie jest taki sztywny i rozkład kationów
silnie zależy od metody preparatyki. Bakare et al. [Baka84] badali przy użyciu spektroskopii
mössbauerowskiej mieszane układy z 𝑥 = 0,2 ÷ 1 i stwierdzili, że mangan preferencyjnie
lokuje się w pozycjach tetraedrycznych w postaci jonów Mn2+. Wraz ze wzrostem
koncentracji Mn wartość pola nadsubtelnego dla składowej tetraedrycznej pozostawała
w przybliżeniu stała i równa ok. 49 T aż do osiągnięcia x = 1, kiedy to gwałtownie spadła do
44,8 T, zaś Bhf dla składowej oktaedrycznej obniżało się stopniowo. Przesunięcie
izomeryczne dla składowej tetraedrycznej wraz ze wzrostem koncentracji Mn rosło, podczas
gdy IS dla składowej oktaedrycznej malało. Grupa Takaobushiego na podstawie badań XPS,
XAS i XMCD (X-ray magnetic cilcular dichroism – magnetyczny dichroizm kołowy
promieniowania rentgenowskiego) również stwierdziła, że to pozycje tetraedryczne są
zajmowane przez jony Mn2+, natomiast dla zachowania neutralności ładunku wzrasta
walencyjność jonów Fe w pozycjach oktaedrycznych [Taka07]. Sorescu et al. wysunęli zaś
tezę, że mangan podstawia kationy Fe2+ w podsieci oktaedrycznej, nie mając przy tym
wpływu na sieć tetraedryczną [Sore98, Sore03, Sore04]. Dowodem na to miał być spadek
wartości magnetycznego pola nadsubtelnego składowej oktaedrycznej wraz ze wzrostem
koncentracji Mn. Oliveira et al. również uważają, że mangan na drugim stopniu utlenienia
zajmuje pozycje oktaedryczne, jednak dla wyższych koncentracji Mn (x ≥ 0,21) podstawiane
są również pozycje tetraedryczne (Rys.III.5) [Oliv04].

88

Rys.III.5. Widma mössbauerowskie mieszanych tlenków Fe3-xMnxO4 [Oliv04].
Istnieją również prace na temat dystrybucji kationów poparte obliczeniami teoretycznymi
metodą LFM (ligand field multiplet) [Lee08, Kang08, Matz11]. W przypadku MnFe2O4 (dwa
razy więcej kationów żelaza niż manganu) kationy Mn mają stan utlenienia bliski +2
i rozlokowane są zarówno w pozycjach tetraedrycznych (80%) jak i oktaedrycznych (20%).
Kationy Fe mają natomiast stopień utlenienia bliski +3, a ich dystrybucja jest także mieszana,
tzn. 10% znajduje się w pozycjach tetraedrycznych, a 90% w pozycjach oktaedrycznych.
Badania eksperymentalne pokazują, że MnFe2O4 ma strukturę bliską normalnemu spinelowi
[Lee08, Kang08, Matz11]. Lee et al. [Lee08] rozważali również rozkład kationów dla
Fe0,9Mn2,1O4 (ponad dwa razy więcej kationów manganu niż żelaza). Okazało się, że mangan
ma mieszaną walencyjność i 45% Mn2+ jest w pozycjach tetraedrycznych, a 55% Mn3+
zajmuje pozycje oktaedryczne. Żelazo natomiast pozostaje na +3 stopniu utlenienia, a jego
dystrybucja to 15% w położeniach tetraedrycznych i 85% w pozycjach oktaedrycznych.
Rozkład kationów odpowiada strukturze bliskiej odwrotnemu spinelowi.
Za pomocą spektroskopii Mössbauera przebadany został również tlenek α-Mn2O3
(struktura biksbitu) domieszkowany Fe, tzn. α-(Mn1-xFex)2O3, gdzie x zawierało się
w przedziale od 0 do 0,6. W strukturze biksbitu kationy zajmują dwie krystalograficzne
pozycje z symetrią punktową 2(24d) i 3̅(8b), zwane, odpowiednio, pozycjami d i b. Widmo
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mössbauerowskie
rozszczepieniu

można

dopasować

kwadrupolowym,
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odpowiadającym,

o większym

odpowiednio,

i mniejszym

pozycjom

d

i b.

Przesunięcie izomeryczne obydwu dubletów jest niemal równe i jego wartość (ok. 0,2 mm/s)
jest charakterystyczna dla kationów Fe3+ (Rys.III.6) [Gran68].

Rys.III.6. Widma mössbauerowskie w RT próbek (Mn1-xFex)2O3 dla (a) x=0,060, (b) x=0,157,
(c) x=0,330 [Gran68].
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III.2. Wyniki eksperymentu

III.2.1.

Powstawanie stopu w dwuwarstwach Fe-Mn na MgO(001) i jego

utlenianie

Badano powstawanie stopu FeMn w wyniku wygrzewania metalicznej epitaksjalnej
dwuwarstwy Fe-Mn na MgO(001). Warstwa manganu, naniesiona bezpośrednio na podłoże
MgO, miała grubość 200 Å i przed naniesieniem żelaza została wygrzana w 673 K przez
30 minut w celu uzyskania struktury α-Mn, jak to opisano w rozdziale II.2.1. Warstwa 57Fe
o grubości 20 Å naniesiona była w temperaturze pokojowej, a następnie próbka była
stopniowo wygrzewana w kilku krokach co 50 K po 30 min, począwszy od 373 K,
a skończywszy na 673 K. Ostatni krok powtórzono, co sumarycznie dało czas wygrzewania
w 673 K równy 1 godzinę. Spektroskopia Augera potwierdziła wnikanie żelaza w strukturę
manganu, co uwidoczniło się w stopniowym zmniejszaniu się sygnału od Fe i zwiększaniu
się sygnału od Mn, jak to pokazuje Rys.III.7.
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Rys.III.7. Widma AES dla dwuwarstwy Mn( (200 Å) i

57

Fe (20 Å) na MgO(001) wygrzewanej

w 523 K, 573 K, 623 K i 673 K przez 30 min. Zaznaczono linie pochodzące od wzbudzeń
Fe LMM i Mn LMM.
Proces wygrzewania był też kontrolowany przy użyciu LEED (Rys.III.8). Rys.III.8(a)
pokazuje obrazy LEED podłoża MgO(001), (b) struktury (3×3) α-Mn, zaś (c) pokazuje
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strukturę (1×1) powierzchni warstwy żelaza po wygrzewaniu w 623 K, odpowiadającą
komórce α-Fe. Dopiero wygrzewanie w 673 K (Rys.III.8(d)) spowodowało, że komórka
powierzchniowa wygrzanej dwuwarstwy jest taka sama, jak czystej metalicznej warstwy
α-Mn. Oznacza to, że utworzony stop żelaza z manganem jest stopem α-Mn1-xFex. Należy
przy tym zaznaczyć, że już pierwsze wygrzewanie w 673 K powoduje pojawienie się
struktury α-Mn, a kolejne poprawia jakość tej struktury, co widać na Rys.III.8(e).

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Rys.III.8. Obrazy LEED dla energii elektronów 86 eV dla (a) podłoża MgO(001),
(b) wygrzanej metalicznej warstwy α-Mn, (c) dwuwarstwy Mn( (200 Å) i
wygrzanej w 623 K przez 30 min, (d) dwuwarstwy Mn (200 Å)
w 673 K przez 30 min i (e) dwuwarstwy Mn( (200 Å)
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57

57

Fe (20 Å)

Fe (20 Å) wygrzanej

Fe (20 Å) wygrzanej w 673 K przez

1 h.

Widma XPS zebrane dla wygrzanej warstwy Mn, warstwy
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Fe oraz powstałego stopu

MnFe (Rys.III.9) pokazują metaliczny charakter powierzchni, z niewielkim udziałem
składowej pochodzącej od wiązań z zaadsorbowanymi na powierzchni gazami resztkowymi
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(patrz rozdział II.2.1). Linia Fe 2p metalicznego żelaza, podobnie jak widmo Mn 2p, składa
się z dwóch składowych, wynikających z rozszczepienia magnetycznego [Taka12, Yama10].
Mniejsza składowa ma energię wiązania o 0,9 eV wyższą od głównej linii. Z danych
zebranych w Tabeli III.2 wynika, że udział składowej A2 w widmie Mn 2p wzrósł po
utworzeniu się stopu (z 14,4% do 29%), natomiast w widmie Fe 2p udział ten spadł (z 24,9%
dla metalicznej warstwy do 10,2% dla stopu). Ponieważ wzrost intensywności składowej A2
w przypadku Mn wynika ze wzrostu momentu magnetycznego µB niektórych jego atomów,
oznaczać to może, że dla atomów Mn sąsiedztwo żelaza powoduje zwiększenie się µB, zaś
w przypadku atomów Fe sytuacja jest odwrotna. Jest to zgodne z obserwacją, że otoczenie
Mn powoduje spadek pola nadsubtelnego dla Fe [Stea66]. Trzecia składowa (B) odpowiada
atomom Mn/Fe w koordynacji z tlenem. Przed naniesieniem żelaza udział składowej
tlenowej w widmie przeglądowym wynosił 13,4%, następnie po naniesieniu żelaza spadł do
9,2%, a po utworzeniu się stopu ponownie osiągnął wyższą wartość równą 13,6%. Oznacza
to, że grubość przypowierzchniowej warstwy metalu mającej koordynację z tlenem to ok.
4 Å w przypadku żelaza i ok. 6 Å w przypadku manganu [Tanu94]. Analiza widma O 1s
wykazała, że ok. 58% – 65% atomów tlenu jest związanych z metalem, natomiast reszta to
tlen w grupach hydroksylowych i/lub zaadsorbowanych cząsteczkach tlenku węgla (II).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Rys.III.9. Widma XPS (a) Mn 2p wygrzanej warstwy 200 Å Mn, (b) Fe 2p naniesionej na
mangan warstwy 20 Å
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Fe, (c) Mn 2p po utworzeniu się stopu Mn-Fe, (d) Fe 2p po

utworzeniu się stopu Mn-Fe.
Tabela III.2. Parametry dopasowania widm Mn 2p i Fe 2p dla różnych etapów preparatyki
dwuwarstwy 200 Å Mn/20 Å 57Fe.
Etap
preparatyki

Rodzaj
wzbudzenia

200 Å Mn w.
673 K

Mn 2p

+ 20 Å 57Fe

Fe 2p

Mn 2p
Stop α-Mn1-xFex
Fe 2p

Składowa

EB [eV]

A1
A2
B
A1
A2
B
A1
A2
B
A1
A2
B

638,8
639,8
641,2
706,8
707,7
710,0
638,7
639,7
641,3
706,9
707,8
710,2

Udział
procentowy
[%]
72,2
14,4
13,4
65,8
24,9
9,3
55,0
29,0
16,0
80,8
10,2
9,0

Interpretacja
Mn
Mnmagn
Mn-O
Fe
Femagn
Fe-O
Mn
Mnmagn
Mn-O
Fe
Femagn
Fe-O
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Widmo Mössbauera dla dwuwarstwy Mn-Fe wygrzanej w 673 K przez 1 h (Rys.III.10)
potwierdza

utworzenie

się

stopu

Mn-Fe.

Oprócz

dominujących

składowych

niemagnetycznych charakterystycznych dla atomów żelaza w sieci α-MnFe (składowa
różowa i fioletowa), występuje też składowa magnetyczna – sekstet zeemanowski o średnim
polu nadsubtelnym i przesunięciu izomerycznym zbliżonym do wartości dla metalicznego
żelaza (składowa czerwona). Poszerzone linie sekstetu świadczą o nieporządku chemicznym,
który jest typowy dla układu stopowego α-FeMn i wynika z rozkładu lokalnych konfiguracji
atomów Fe w fazie bogatej w żelazo. Oznacza to, że proces stapiania Fe z Mn
i transformacji struktury zachodzący pod wpływem wygrzewania jest niejednorodny,
a łączna ilość obszarów bogatych w Fe odpowiada efektywnie ok. 3 Å. Natomiast na
podstawie porównania parametrów oddziaływań nadsubtelnych z wartościami dla litych
stopów α-Mn1-xFex można tylko z grubsza oszacować parametr x w granicach 0,1 – 0,3, co
oznacza, że warstewka stopu może mieć grubość w zakresie 70 Å – 200 Å. Należy też
przyjąć, że w warstewce stopowej występuje znaczny gradient koncentracji.

Rys.III.10. Widmo CEMS dla wygrzanej dwuwarstwy 200 ÅMn/20 Å 57Fe.
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Tabela III.3. Parametry dopasowania widma CEMS dla wygrzanej dwuwarstwy 200 Å Mn/20
Å 57Fe: przesunięcie izomeryczne IS (względem α-Fe), oddziaływanie kwadrupolowe QS oraz
nadsubtelne pole magnetyczne B.
Składowa
Czerwona
Fioletowa
Różowa

IS [mm/s]
0,03
-0,24
-0,09

QS [mm/s]
0,32
0,28

B [T]
33,5
-

Udział [%]
16,1
29,8
54,1

Inna próbka, z powierzchniową warstwą stopu α-Mn1-xFex, poddana została in situ
kilkuetapowemu działaniu tlenu, w połączeniu z wygrzewaniem. Kolejne fazy tego procesu
to: ekspozycja na tlen (15 min) przy temperaturze 423 K i ciśnieniu 2·10-7 mbar, kolejne
utlenianie (15 min) w temperaturze 423 K i ciśnieniu 1·10-6 mbar, wygrzewanie (30 min)
w 673 K oraz ostatnie utlenianie (15 min) w temperaturze 523 K i ciśnieniu tlenu
1·10-6 mbar z następującym po nim drugim wygrzewaniem (30 min) w 673 K. Łączna
ekspozycja na tlen wynosiła 1500 L. Już wstępna analiza przeglądowych widm XPS
przedstawiona w Tabeli III.4 pokazuje, że pod wpływem tlenu powierzchniowy obszar
próbkowany w metodzie XPS wzbogaca się w mangan, co jest zgodne z doniesieniami
literaturowymi4 [Yosh12, Lefa88] i było dyskutowane w rozdziale III.1.2. Żelazo z obszaru
przypowierzchniowego może albo się wytrącać, albo przemieszczać w głąb warstwy tworząc
stop z manganem (jego udział w widmie XPS jest znikomy jeszcze przed ostatnim
wygrzewaniem próbki w warunkach UHV). Widać też, że końcowe wygrzewanie
w warunkach UHV nie zmniejsza sygnału od tlenu, co świadczy o stabilności powstałej fazy
tlenkowej.
Analiza szczegółowych widm XPS dla wzbudzeń Mn 2p i Fe 2p (Rys.III.11) pokazuje, że
po drugim utlenianiu żelazo w pewnej części wciąż wykazuje charakter metaliczny, podczas
gdy mangan utlenił się całkowicie na głębokość analityczną metody XPS, która dla tlenków
manganu wynosi około 50 Å [Tanu94].

4

http://surfseg.nims.go.jp/
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Tabela III.4. Procentowy udział pierwiastków w przeglądowym widmie XPS dla
poszczególnych etapów ekspozycji stopu α-Mn1-xFex na tlen.
Etapy utleniania stopu α-Mn1-xFex
Stop α-Mn1-xFex
+O2 𝑝𝑂2 =2·10-7 mbar, 423 K, 15 min
+O2 𝑝𝑂2 =1·10-6 mbar, 423 K, 15 min
+ wygrzewanie 673 K 30 min
+O2 𝑝𝑂2 =1·10-6 mbar, 523 K, 150 min
+ wygrzewanie 673 K 30 min

Udział procentowy [%]
Mn

Fe

O

C

58,5
49,7
49,2
57,6
56,8
58,1

20,9
9,3
7,4
3,6
0,9
0,9

13,4
36,9
39,1
35,2
38,7
38,1

7,2
4,1
4,3
3,6
3,6
2,9

Rys.III.11. Widma XPS dla wzbudzeń Mn 2p i Fe 2p dla drugiego utleniania stopu
α-Mn1-xFex.
Tabela III.5. Parametry dopasowania widm XPS z Rys.III.11.
Rodzaj
wzbudzenia
Mn 2p3/2

Fe 2p3/2

Składowa

BE [eV]

B
C
D
E
A
B
C
D

639,8
640,9
642,2
643,2
706,8
708,8
710,6
712,7

Udział
procentowy [%]
13,3
36,4
40,6
9,7
21,5
13,5
30,9
34,1

Interpretacja
MnO1-x
Mn2+
Mn3+
Mn4+
Fe
2+
Fe okta
Fe3+ tetra
Fe3+ okta

Widmo CEMS (Rys.III.12) pokazuje, że z całkowitej ilości żelaza zawartej w próbce
tylko niewielka część ulega utlenieniu. Istnieje tylko jedna składowa o udziale 16,5%
(niebieska), którą można przypisać do atomów żelaza w otoczeniu tlenu. Porównanie
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z widmami XPS (sygnał XPS pochodzi ze znacznie mniejszej głębokości) wskazuje, że
utlenianie Fe ma charakter powierzchniowy. Składowa tlenkowa ma niecharakterystyczne
parametry oddziaływań nadsubtelnych, na podstawie których identyfikacja konkretnej fazy
jest niemożliwa. Pozostałe składowe widma są takie same jak w próbce niepoddanej
działaniu tlenu, czyli pochodzą od fazy α-Mn1-xFex. Można rozpoznać składową
przyporządkowaną do atomów w położeniach CN12 (różowa) oraz taką odpowiadającą
położeniom CN13 (fioletowa). Oznacza to, że żelazo z powierzchni próbki migruje w głąb
warstwy, wbudowując się w strukturę α-Mn.

Rys.III.12. Widmo CEMS dla stopu α-Mn1-xFex poddanego ekspozycji na tlen opisanej
w tekście.
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Tabela III.6. Parametry dopasowania widma CEMS dla utlenionego stopu α-Mn1-xFex.
Składowa
Niebieska
Fioletowa
Różowa

IS [mm/s]
0,57
-0,26
-0,17

QS [mm/s]
0,13
0,38
0,27

B [T]
4,1
-

Udział [%]
16,5
19,1
64,4

Z przeprowadzonej analizy dwuwarstwowego układu 20 Å Fe/200 Å Mn wynika, że
mieszanie się Fe i Mn w procesie wygrzewania prowadzi do powstania stopu α-Mn1-xFex
(x = 0,1 ÷ 0,3). Natomiast próba uzyskania mieszanego tlenku dała wynik negatywny ze
względu na segregację manganu do powierzchni próbki i jego preferencyjne utlenianie się,
powodujące migrację żelaza do głębszych, nieutlenionych obszarów stopu α-Mn1-xFex.
Uzyskanie mieszanych tlenków żelaza i manganu musiało więc bazować na innej metodyce.

III.2.2.

Dwuwarstwy Fe/MnO na MgO(001)

Proces wbudowywania się żelaza w strukturę tlenku manganu badano w dwuwarstwach
Fe/MnO na MgO(001) poddanych wygrzewaniu. Warstwę tlenku manganu wytworzono
metodą opisaną w rozdziale III.2.2 w warunkach analogicznych do próbki Mn5. Bazą do
otrzymania tlenku manganu była warstwa metalicznego manganu o grubości 200 Å,
wygrzana w temperaturze 673 K przez 30 min. Obraz LEED potwierdził strukturę α-Mn
(Rys.III.13(b)), a widmo XPS wskazało na metaliczny charakter warstwy, z niewielkim
udziałem składowej związanej z adsorpcją gazów resztkowych na powierzchni. Po
piętnastominutowej ekspozycji warstwy na tlen przy ciśnieniu 1·10-6 mbar i temperaturze
423 K

oraz

wygrzaniu

próbki

w 673 K przez

30 min otrzymano

obraz

LEED

charakterystyczny dla powierzchni MnO(001) (Rys.III.13(c)). Widmo XPS, które świadczy
o tlenkowym charakterze analizowanego obszaru, można dopasować kilkoma składowymi
(Rys.III.14(a)). Oznacza to znaczne zróżnicowanie stopnia utlenienia manganu, które
w sposób formalny można by przypisać różnej stechiometrii, począwszy od MnO1-x
(składowa B), aż po MnO2 (składowa E), jak to symbolicznie przestawia Tabela III.7. Wynik
ten jest w zgodzie z badaniami XRD, które ukazują wielofazowość próbki, identyfikując,
oprócz fazy metalicznej α-Mn, takie fazy tlenkowe, jak MnO, MnO2 oraz Mn3O4.
Wnioskować stąd można, że faza MnO znajduje się na wierzchu warstwy jako faza
najbardziej stabilna, natomiast pod nią występuje mieszanina wyższych tlenków o bliżej
niezidentyfikowanym rozkładzie (MnOx), a na głębokości większej od głębokości
analitycznej XPS mangan pozostaje w fazie metalicznej widocznej w pomiarach XRD.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Rys.III.13. Obrazy LEED dla (a) czystego podłoża MgO(001), (b) warstwy 200 Å Mn
wygrzanej w 673 K, (c) warstwy tlenku MnOx po końcowym wygrzewaniu w 673 K,
(d) warstwy 20 Å 57Fe naniesionej w temperaturze pokojowej.
Na powierzchnię, która została zidentyfikowana na podstawie obrazu LEED jako
MnO(001),
57

naniesiono

warstwę

20 Å 57Fe.

Otrzymana

trójwarstwowa

struktura

Fe/MnOx/Mn na podłożu MgO(001) daje obraz dyfrakcyjny (1×1) względem powierzchni

MnO(001), ale o znacznie bardziej rozmytych plamkach i dużym tle, świadczących
o stosunkowo niskiej jakości strukturalnej warstwy Fe (Rys.III.13(d)). Widmo XPS
(Rys.III.14(b)) wskazuje na metaliczny charakter warstwy Fe z niewielkim udziałem (11,5%)
składowej pochodzącej od atomów Fe w koordynacji z tlenem (Tabela III.7). Ilościową
informację o składzie fazowym można uzyskać z widma CEMS (Rys.III.15), które pochodzi
od wszystkich atomów Fe w warstwie. Widmo, zmierzone ex situ po pokryciu próbki
warstwą 20 Å Au, dopasowano trzema składowymi, jak to podsumowano w Tabeli III.8.
Składowa czerwona o największym udziale (78%) ma parametry zbliżone do α-Fe. Składowa
zielona pochodzi również od metalicznego żelaza, o czym świadczy wartość przesunięcia
izomerycznego. Niska wartość i szeroki rozkład magnetycznego pola nadsubtelnego oznacza,
że jest to sekstet pochodzący od atomów Fe nisko skoordynowanych do innych atomów
niosących moment magnetyczny (w tym przypadku innych atomów Fe). Powierzchnię
warstwy Fe nanoszonej w temperaturze pokojowej cechuje wysoka chropowatość i stąd
bierze się znaczący udział nisko skoordynowanych atomów żelaza z obniżoną wartością Bhf.
Składowa różowa ma wartość przesunięcia izomerycznego, która wskazuje na koordynację
tlenową atomów żelaza. Należy przyjąć, że pochodzi ona od monowarstwy atomów żelaza
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tlenku manganu.
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(a)

(b)

Rys.III.14.
(𝑝𝑂2

Widmo

= 1·10-6 mbar,

XPS

(a)

423 K,

Mn 2p
15 min),

dla
(b)

utlenionej
Fe 2p

warstwy
dla

200 Å Mn/MgO(001)

niewygrzanego

układu

20 Å 57Fe/MnOx/Mn/MgO(001).
Tabela III.7. Parametry dopasowania widma XPS Mn 2p i Fe 2p z Rys.III.14.

Mn 2p

Fe 2p

Składowa

BE [eV]

B
C
D
E
A1
A2
B

639,8
640,9
642,2
643,2
706,8
707,7
710,0

Udział
procentowy [%]
22,3
47,6
19,8
10,3
69,3
22,0
8,7

Interpretacja
MnO1-x
Mn2+
Mn3+
Mn4+
Fe
Fe
Fe-O
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Rys.III.15. Widmo CEMS struktury 57Fe/MnOx/Mn na podłożu MgO(001)
Tabela III.8. Parametry dopasowania widma CEMS dla struktury

57

Fe/MnOx/Mn na podłożu

MgO(001).
Składowa
Czerwona
Zielona
Różowa
Struktura

IS [mm/s]
0,03
-0,05
0,24
57

QS [mm/s]
0,01
0,06

Bhf [T]
32,2
18,5
33,5

Udział [%]
78,0
14,1
7,9

Fe/MnOx/Mn została powtórzona w kolejnej próbce i poddana wygrzewaniu

w 673 K przez 1 h. Wygrzewanie nie prowadzi do utleniania żelaza w warstwie granicznej
Fe/MnOx, jak to pokazuje widmo XPS na Rys.III.16(a). Udział składowej tlenkowej
w widmie pozostał w przybliżeniu taki sam, jak dla niewygrzanej próbki. Wygrzewanie
układu w próżni powoduje natomiast pojawienie się składowej pochodzącej od metalicznego
manganu (Rys.III.16(b), Tabela III.9). Na podstawie widma XPS można by więc sądzić, że
wygrzewanie pociąga za sobą częściową redukcję MnOx na powierzchni próbki, ale widmo
CEMS (Rys.III.17 i Tabela III.10) nieco inaczej wyjaśnia charakter zachodzącego procesu.
Dominujący udział w widmie (ponad 95%) mają składowe o charakterze metalicznym. Linie
w centralnej części widma (składowa różowa i fioletowa) o ujemnym przesunięciu
izomerycznym pochodzą od niemagnetycznego stopu α-MnxFe1-x o dużej koncentracji
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manganu. Oprócz nich istnieją jeszcze dwa sekstety zeemanowskie o charakterze
metalicznym, pochodzące od stopu Mn1-xFex w strukturze α-Fe, z małą koncentracją Mn
(składowa czerwona i zielona). Niewielka, szeroka składowa niemagnetyczna (składowa
niebieska) o dodatnim przesunięciu izomerycznym pochodzi prawdopodobnie od tlenku typu
FeO. Taki charakter widma można wytłumaczyć segregacją manganu do powierzchni,
w pobliżu której formowany jest stop żelaza i manganu o koncentracji manganu malejącej
w kierunku powierzchni, przez co maleje udział składowej tlenkowej w widmie XPS.
Z

opisanych

powyżej

badań

wynika

więc,

że

żelazo

nie

wbudowuje

się

w cienkowarstwową strukturę tlenków manganu.

Rys. III. 16. Widmo XPS Mn 2p i Fe 2p dla struktury
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Fe/MnOx/Mn na podłożu MgO(001),

po wygrzaniu w 673 K przez 1 h.

Tabela III.9. Parametry dopasowania widm XPS Mn 2p i Fe 2p z Rys.III.16.
Rodzaj
wzbudzenia

Mn 2p3/2

Fe 2p3/2

Składowa

BE [eV]

A
B
C
D
E
A
B

638,8
639,8
640,9
642,2
643,2
706,8
708,8

Udział
procentowy [%]
7,9
8,3
31,2
38,5
14,1
88,4
11,6

Interpretacja
Mn
MnO1-x
Mn2+
Mn3+
Mn4+
Fe
Fe2+,3+-O
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Rys.III.17. Widmo CEMS struktury

57

Fe/MnOx/Mn na podłożu MgO(001) po wygrzaniu

w 673 K przez 1 h.

Tabela III.10. Parametry dopasowania widma CEMS z Rys.III.17.
Składowa

IS [mm/s]

QS [mm/s]

Bhf [T]

Udział [%]

Fioletowa
Różowa
Czerwona
Zielona
Niebieska

-0,24
-0,10
0,02
0,59

0,34
0,25
0,57

32,9
29,9
-

30,4
32,1
7,9
24,9
4,7

III.2.3.

Mieszany tlenek Fe3-xMnxO4 na MgO(001)

Ponieważ metoda wygrzewania warstwy metalicznego żelaza na tlenku manganu nie
doprowadziła do powstania mieszanego tlenku, zdecydowano się wypróbować podobną
metodykę w układzie odwrotnym, tzn. wygrzewanie warstwy metalicznego manganu na
tlenku żelaza. Magnetyt jest tlenkiem, który łatwo można otrzymać na podłożu MgO(001).
Strukturalne podobieństwo magnetytu i hausmanitu w strukturze regularnej stwarza dogodne
warunki formowania się mieszanego tlenku.
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Magnetyt krystalizuje w strukturze odwróconego spinelu. Stała sieci komórki
elementarnej wynosi 𝑎 = 8,40 Å , a sama komórka zawiera 32 jony O2-, tworzące sieć
regularną powierzchniowo centrowaną oraz kationy żelaza Fe2+ i Fe3+ znajdujące się
w dwóch

pozycjach

–

tetraedrycznych

A (otoczonych

czterema

jonami

tlenu)

i oktaedrycznych B (sąsiadujących z sześcioma jonami tlenu). Osiem kationów Fe3+ zajmuje
jedną ósmą miejsc typu A, natomiast szesnaście kationów (osiem Fe2+ i osiem Fe3+)
o średniej walencyjności 2,5+ znajduje się w połowie miejsc typu B. Średnia walencyjność
2,5+ wynika z szybkich przeskoków elektronu pomiędzy jonami w podsieci oktaedrycznej
(ang. electron hopping), któremu magnetyt zawdzięcza wyjątkowe dla tlenków wysokie
przewodnictwo elektryczne. Poniżej charakterystycznej temperatury Tv ≈ 123 K przeskoki
elektronowe są blokowane, co prowadzi do przejścia metal-izolator, zwanego przejściem
Verwey’a, objawiającego się również zmianą struktury krystalicznej – z regularnej na
jednoskośną – i elektronowej (następuje porządkowanie ładunkowe) [Iizu82, Wrig01].
Mieszany tlenek Fe3-xMnxO4 wytworzono poprzez cykle nanoszenia małych ilości
manganu na epitaksjalną warstwę magnetytu i wygrzewania w warunkach UHV oraz
w atmosferze tlenowej. Epitaksjalna warstwa Fe3O4 o grubości 320 Å otrzymana była za
pomocą reaktywnej depozycji 160 Å Fe na buforowej warstwie Fe(001) o grubości 80 Å
wygrzanej w 723 K przez 30 min, stanowiącej rezerwuar żelaza zapewniający równoważenie
stechiometrii magnetytu [Spir06]. Ciśnienie tlenu podczas nanoszenia żelaza wynosiło
5·10-6 mbar, a temperatura podłoża 523 K. Powstała w ten sposób warstwa była następnie
wygrzana w 723 K przez 30 min. Mangan nanoszony był w czternastu porcjach po 4 Å
(oprócz pierwszej, która wynosiła 2 Å), co dało sumaryczną grubość równą 54 Å. Po każdej
depozycji manganu próbka była wygrzewana w warunkach UHV w temperaturze 673 K
przez 30 min, a następnie dotleniana w temperaturze 523 K przez ekspozycję na O2 przy
ciśnieniu 𝑝𝑂2 = 1·10-7 mbar przez 15 min (dawka tlenu 90 L) i ponownie wygrzewana
w 673 K dla poprawienia struktury krystalicznej. Po kolejnych cyklach preparatyki struktura
powierzchniowa próbki zmieniała się, jak to pokazują obrazy LEED na Rys.III.18. Struktura
charakterystyczna dla Fe3O4 (powierzchniowa komórka elementarna (√2 × √2)𝑅45
względem struktury MgO(001), Rys.III.18(b)) stopniowo zanikała i po ostatnim cyklu
widoczna była struktura (1×1) względem podłoża MgO(001) (Rys.III.18(e)), typowa dla
powierzchniowej komórki elementarnej powierzchni (001) w strukturze chlorku sodu,
w jakiej krystalizują tlenki FeO i MnO. Sugerowało to niedomiar tlenu w warstwie
w stosunku do stechiometrii magnetytu lub hausmanitu i w związku z tym próbkę
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dodatkowo utleniono przez 20 min przy ciśnieniu tlenu 𝑝𝑂2 = 1·10-5 mbar i temperaturze
773 K, co zaowocowało odtworzeniem się struktury powierzchni spinelu z powierzchniową
komórką elementarną (2×2) (Rys.III.18(f)).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Rys.III.18. Obrazy LEED dla energii elektronów 86 eV dla (a) podłoża MgO(001),
(b) warstwy Fe3O4 oraz po (c) drugim cyklu preparatyki (sumarycznie 6 Å Mn wygrzanych
w 673 K i utlenionych, 𝑝𝑂2 = 1·10-7 mbar, 523 K, 15 min), (d) siódmym cyklu preparatyki
(sumarycznie 26 Å Mn wygrzanych i utlenionych jak wcześniej), (e) czternastym cyklu
(sumarycznie 54 Å Mn wygrzanych w 673 K), (f) końcowym utlenieniu (𝑝𝑂2 = 1·10-5 mbar,
673 K, 20 min).
Wybrane etapy preparatyki były też monitorowane z użyciem spektroskopii XPS, co
pokazuje Rys.III.19 i Tabela III.11. W widmie Fe 2p warstwy Fe3O4 (Rys.III.19(a)), można
wyróżnić trzy składowe pochodzące od kationów żelaza Fe3+ w otoczeniach tetraedrycznych
oraz Fe2+ i Fe3+ w otoczeniach oktaedrycznych5 [Nist12, Moul92, Fuji99, Graa96, Gros04,
Aron05, Poul10]. Wszystkie te składowe mają jednakowy udział, co świadczy o dobrej
stechiometrii warstwy magnetytu. Pierwsze dwa cykle preparatyki manganu (sumarycznie
6 Å) nie wpływają w sposób zauważalny na dystrybucję kationów w magnetycie
(Rys.III.19(b)) i dopiero trzeci cykl skutkuje niewielką zmianą kształtu widma Fe 2p.
Rys.III.19(c) pokazuje widmo XPS po siódmym cyklu (sumaryczna grubość manganu to
5

Electron Spectroscopy Database; www.lasurface.com
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26 Å), gdzie wyraźnie widać, że składowa pochodząca od Fe3+ w położeniach
tetraedrycznych znacząco zmalała, podczas gdy stosunek intensywności składowych
odpowiadających jonom Fe2+ i Fe3+ w położeniach oktaedrycznych pozostaje bliski jedności.
Można stąd wnioskować, że mangan początkowo lokuje się właśnie w pozycjach
tetraedrycznych. Po ostatnim cyklu (Rys.III.19(d)) tendencja ta jest zachowana, natomiast
końcowe utlenianie powoduje znaczący spadek sygnału pochodzącego od żelaza oraz
przesunięcie składowych o 1,1 eV w kierunku wyższych energii wiązania. Ten efekt nie jest
spowodowany ładowaniem się próbki, gdyż w takim przypadku wszystkie mierzone w serii
linie byłyby przesunięte o taką samą wartość w stronę wyższych energii, czego się nie
obserwuje 6 . Należy więc przypuszczać, że jest to związane z wbudowaniem się innego
metalu, w tym przypadku manganu, w strukturę tlenku żelaza [Jana09]. Spadek udziału
składowej tetraedrycznej i oktaedrycznej od kationów Fe2+ świadczy o podstawianiu
manganem właśnie tych pozycji.
Widma XPS dla wzbudzenia Mn 2p pokazują wielofazowość utleniającej się warstwy
manganu. W warstwie występuje zarówno składowa przypisywana atomom Mn na niskim
stopniu utlenienia, opisywana symbolicznie jako MnO1-x (składowa B), jak i składowe
tlenkowe pochodzące od Mn2+, Mn3+ i Mn4+. Stosunek udziału tych składowych zmienia się
w kolejnych cyklach preparatyki (z niezmienną przewagą składowej od Mn2+), natomiast
widmo dla końcowego utleniania, powodującego zanik składowej B, co w połączeniu
z obrazem LEED świadczy o powstaniu Mn3O4, w którym, w zależności od szczegółów
struktury krystalicznej, występować mogą jony Mn2+ i Mn3+ (dla formalnego składu MnOMn2O3) lub Mn2+ i Mn4+ (dla formalnego składu 2MnO-MnO2) [Raj10]. Znaczne osłabienie
sygnału pochodzącego od żelaza oznacza, że końcowe wygrzewanie prowadzi do separacji
faz bogatych w żelazo i mangan, w trakcie której faza bogata w Mn (hausmanit) segreguje
do powierzchni, natomiast w głębszych warstwach próbki można spodziewać się mieszanego
tlenku bogatego w żelazo.

6

Badania przewodności prowadzone ex situ wykazały, że układ jest przewodzący w pokojowej temperaturze z
opornością właściwą rzędu 0,2 Ω·cm
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Rys.III.19. Widma XPS dla wzbudzeń Fe 2p i Mn 2p dla (a) warstwy Fe3O4 oraz po
(b) drugim cyklu preparatyki (sumarycznie 6 Å Mn wygrzanych w 673 K i utlenionych, 𝑝𝑂2 =
1·10-7 mbar, 523 K, 15 min), (c) siódmym cyklu preparatyki (sumarycznie 26 Å Mn
wygrzanych i utlenionych jak wcześniej), (d) czternastym cyklu (sumarycznie 54 Å Mn
wygrzanych w 673 K), (e) końcowym utlenieniu (𝑝𝑂2 = 1·10-5 mbar, 673 K, 20 min).
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Tabela III.11. Parametry dopasowania widm XPS Fe 2p i Mn 2p z Rys.III.19.
Udział [%]
Fe 2p
Etap preparatyki

Fe2+ okta
708,8 eV

Fe3+ okta
710,6 eV

B
C
+ Fe3O4
33,4
33,3
+ Mn+O2 (x2) w. 673 K
33,6
33,7
+ Mn+O2 (x7) w. 673 K
35,7
28,1
+ Mn (x14) w. 673 K
41,7
17,5
+ Mn+O2 (x14)
30,9*
47,4*
* Energia wiązania jest większa o 1,1 eV

Mn 2p
Fe3+ tetra
712,7 eV

MnO1-x
639,8 eV

Mn2+
640,9 eV

Mn3+
642,2 eV

Mn4+
643,2 eV

D
33,3
32,7
36,2
40,8
21,7*

B
23,8
15,8
20,4
-

C
32,7
54,8
51,7
53,3

D
34,3
22,1
22,8
21,2

E
9,2
7,3
5,1
25,5

W odróżnieniu od metody XPS, która próbkuje obszary powierzchniowe układu, widmo
CEMS pochodzi od wszystkich atomów Fe. Widmo CEMS w temperaturze pokojowej
próbki po końcowym utlenianiu porównane jest na Rys.III.20 i w Tabeli III.12 z widmem
epitaksjalnej warstwy magnetytu o grubości 100 Å. Epitaksjalna warstwa magnetytu na
MgO(001) daje widmo mössbauerowskie bliskie litemu materiałowi. Dwa sekstety
odpowiadają jonom Fe3+ w pozycjach tetraedrycznych (składowa I: Bhf = 47,9 T,
IS = 0,27 mm/s)

i jonom

Fe2+

i Fe3+

w pozycjach

oktaedrycznych

(składowa

II:

Bhf = 43,5 T, IS = 0,65 mm/s), przy czym stosunek intensywności I/II jest bliski 0,5
(składowa I ma w widmie udział 1/3, a składowa II 2/3). Ze względu na szybkie przeskoki
elektronu pomiędzy jonami w podsieci oktaedrycznej, powyżej temperatury Verwey’a jony
Fe2+ i Fe3+ w tej podsieci są mössbauerowsko nierozróżnialne i opisywane składową II.
Przejście Verwey’a jest wyraźnie widoczne jako znaczne zmniejszenie intensywności
składowej II [Żukr07].
Widmo badanej warstwy wskazuje, że mamy do czynienia z mieszanym tlenkiem
Fe3-xMnxO4, w którym wyraźnie widać, że mangan wbudował się w strukturę spinelu, co
silnie odzwierciedliło się w intensywności i szerokości sekstetów zeemanowskich. Składowa
I (czerwona) zachowała parametry zbliżone do parametrów warstwy stechiometrycznego
magnetyt i pozostała wąska, a jej udział (20,4%) znacznie zmalał w stosunku do
stechiometrycznego magnetytu. Składowa II (niebieska) wykazuje szeroki rozkład pól
nadsubtelnych i w stosunku do stechiometrycznego magnetytu o wiele większy udział
(79,6%). Średnie magnetyczne pole nadsubtelne i przesunięcie izomeryczne składowej II
zostały silnie zredukowane (Bhf = 39,4 T, IS = 0,44 mm/s) w porównaniu do warstwy
stechiometrycznego magnetytu. Mniejszy udział składowej tetraedrycznej świadczy o tym, że
atomy manganu głównie podstawiają żelazo w podsieci tetraedrycznej. Z punktu widzenia
110

najbliższego sąsiedztwa kationów w podsieciach odwrotnego spinelu można się spodziewać,
że atom manganu w podsieci tetraedrycznej będzie miał większy wpływ na jon żelaza
w podsieci oktaedrycznej, niż na jon żelaza w podsieci tetraedrycznej (odległość pozycji
tetraedrycznych od siebie wynosi 3,65 Å, natomiast odległość pozycji tetraedrycznej od
najbliższej pozycji oktaedrycznej to 3,49 Å). Jednak redukcja IS dla składowej oktaedrycznej
świadczy o tym, że średni ładunek kationów żelaza tam ulokowanych wzrasta. Odległość
pozycji oktaedrycznych od siebie to zaledwie 2,98 Å, w związku z tym można przyjąć, że
mangan podstawia również żelazo w tych pozycjach, co potwierdzają badania XPS. Co
więcej, podstawienie to skutkuje zmianą walencyjności pozostałych kationów żelaza,
a konkretnie jej wzrostem. Może to świadczyć o tym, że kationy Fe2+ podstawiane są przez
Mn2+, przez co rośnie przewaga Fe3+ w pozycjach oktaedrycznych lub że Mn2+ podstawiają
Fe3+, w związku z tym dla zachowania neutralności ładunku niektóre kationy Fe2+
przechodzą w stan Fe3+.
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Rys.III.20. Widma CEMS dla 100 Å warstwy Fe3O4/MgO(001) oraz mieszanego tlenku typu
Fe3-xMnxO4/MgO(001).
Tabela III.12. Parametry dopasowania widma CEMS dla 100 Å warstwy Fe3O4/MgO(001)
oraz mieszanego tlenku typu Fe3-xMnxO4/MgO(001).
Warstwa
Fe3O4/MgO(001)
MnxFe3-xO4/MgO(001)

Składowa

IS [mm/s]

I/Czerwona
II/Niebieska
I/Czerwona
II/Niebieska

0,27
0,65
0,29
0,44

QS
[mm/s]
-0,02
0,04
-0,02
-0,01

B [T]
47,9
43,5
47,5
39,4

Udział
[%]
32,2
67,8
20,4
79,6

Wykonano również charakterystykę temperaturową próbki z mieszanym tlenkiem
Fe3-xMnxO4. Zmierzono widma CEMS w zakresie temperatur od 80 K do 350 K ( Rys.III.21).
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W litym magnetycie poniżej przejścia Verwey’a następuje niemal skokowa zmiana szeregu
jego właściwości fizycznych. Struktura z odwróconego spinelu zmienia się na jednoskośną
o komórce elementarnej √2𝑎 ∙ √2𝑎 ∙ 𝑎, czterokrotnie większej od komórki regularnej. Co
więcej, poniżej Tv magnetyt staje się izolatorem, gdyż przeskok elektronu (tzw. hopping
elektronowy) pomiędzy kationami żelaza w pozycjach B zostaje zamrożony. z tego powodu
składowa II o dużym przesunięciu izomerycznym, przypisywana powyżej przejścia kationom
Fe2,5+ w pozycjach oktaedrycznych, poniżej przejścia odpowiada jonom Fe2+ w pozycjach
oktaedrycznych, natomiast składowa I o mniejszym IS pochodzi od jonów Fe3+, które poniżej
przejścia pojawiają się nie tylko w pozycjach tetraedrycznych, ale też oktaedrycznych.
Oznacza to, że dla niskich temperatur stosunek intensywności składowych I:II w litym
magnetycie zmienia się z 1:2 na 2:1. W badanym mieszanym tlenku obserwuje się podobną
tendencję (Rys.III.22). Im niższa temperatura, tym mniejszy udział składowej I i większy
składowej II. Tendencję tę wyraźnie widać na Rys.III.22(a), przy czym temperaturę przejścia
można oszacować na 180 K – 200 K, a więc znacznie wyżej niż w stechiometrycznym
magnetycie.

Rys.III.22(b)

pokazuje

zależność

rozszczepienia

kwadrupolowego

od

temperatury. Tu również widać zakres temperatur, w których zachodzi zmiana strukturalna,
a jej przedział temperaturowy pokrywa się z przejściem Verwey’a wyznaczonym za pomocą
udziałów składowych widma. Tv jest wyraźnie przesunięta w stronę wyższych temperatur,
a samo przejście nie jest ostre jak w przypadku litego magnetytu, gdzie obserwuje się niemal
skokową zmianę właściwości elektronowych, strukturalnych i transportowych. Obserwacja ta
pozostaje w sprzeczności z badaniami grupy Varshney’a i Yogi, którzy stwierdzili, że
w próbkach litych, dla niewielkiej domieszki manganu (x = 0,01), Tv zostaje obniżona do
117 K, natomiast dla x = 0,1 i 0,5 przejście Verwey’a w ogóle nie jest obserwowane
[Vars11], a także z ogólnie ugruntowanym poglądem, że domieszkowanie obniża
temperaturę przejścia [Walz02]. Źródeł anomalnego zachowania badanej próbki należy więc
szukać w jej cienkowarstwowym, epitaksjalnym charakterze, w związku z którym
o właściwościach elektronowych decydować mogą naprężenia i towarzysząca im dystorsja
strukturalna.
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Rys.III.21. Widma CEMS dla warstwy Fe3-xMnxO4/MgO(001) zmierzone w funkcji
temperatury.
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(a)

(b)

Rys.III.22. (a) Zależność udziałów składowych dopasowanych do widm z Rys.III.21 od
temperatury, (b) zależność wartości rozszczepień kwadrupolowych otrzymanych w wyniku
dopasowania widm z Rys.III.21 od temperatury.
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IV. METALICZNE I TLENKOWE NANOSTRUKTURY Mn NA W(001) ORAZ
W(110)
Monokryształ wolframu, jako podłoże dla próbek metalicznych i tlenkowych, ma wiele
zalet. Jedną z nich jest jego przewodzący charakter, co ułatwia badania spektroskopowe, np.
metodą XPS, eliminując problemy z ładowaniem się próbki oraz umożliwia badania
metodami mikroskopowymi, takimi jak STM i LEEM/PEEM. Jest to podłoże wielokrotnego
użytku ze względu na łatwość i szybkość czyszczenia powierzchni (procedura czyszczenia
została opisana w rozdziale I.4.3.1), natomiast ze względu na wysoką temperaturę topnienia
(3695 K), jest ono również odpowiednie do badań wysokotemperaturowych. Zarówno
powierzchnia (001) jak i (110) są gładkie w skali atomowej, umożliwiając tym samym
wysoką mobilność zaadsorbowanych atomów. Co więcej, dla gęsto upakowanej powierzchni
(110), zjawisko mieszania się materiału podłoża i warstwy jest silnie zredukowane i dla
większości metali staje się istotne w wysokich temperaturach, co pozwala na wygrzewanie
warstw z minimalnym efektem tworzenia się stopu w warstwie granicznej.
IV.1. Przegląd literatury
Ultracienkie warstwy manganu na powierzchniach monokryształu wolframu badane były
głównie

pod

kątem

specyficznych

właściwości

magnetycznych.

Pseudomorficzna

monowarstwa Mn na W(001) wykazuje właściwości ferromagnetyczne [Ferr05, Ferr08,
Shic08] z dużą anizotropią magnetyczną [Ferr08, Shic08], podczas gdy monowarstwa Mn na
W(110) jest układem antyferromagnetycznym [Hein00, Bode02, Denn05, Sess09].
Pod

względem

dopasowania

strukturalnego

najbardziej

prawdopodobne

na

powierzchniach wolframu jest formowanie się fazy δ-Mn. Przemawia za tym małe
niedopasowanie sieciowe rzędu -2,5% (𝑎𝑊 = 3,16 Å, 𝑎𝛿−𝑀𝑛 = 3,08 Å). Według Tiana et al.
warstwy manganu na W(001) o grubości mniejszej niż 20 Å wykazują strukturę δ-Mn,
natomiast warstwy grubsze niż 20 Å nie wykazują uporządkowania dalekiego zasięgu
[Tian01].
Dla manganu nanoszonego na podłoże W(110) również stwierdzono obecność fazy δ
[Bode99]. Z obrazów STM przytoczonych na Rys.IV.1 za pracą [Bode99] widać, że kolejne
warstwy Mn zaczynają nukleować dużo wcześniej, niż następuje zamknięcie warstwy
poprzedniej. Już dla nominalnego pokrycia 1 ML można zauważyć zaczątki trzeciej
monowarstwy manganu. Początkowo wyspy manganowe są wydłużone w kierunku [001]
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podłoża, lecz później, tzn. powyżej 1 ML, zaczynają się tworzyć klastery, łączące się
w przybliżeniu w prostokątne wyspy, których krawędzie są zorientowane wzdłuż kierunków
[1-10]

i [001].

Obrazy

LEED

dla

pierwszych

trzech

monowarstw

potwierdzają

pseudomorficzny wzrost δ-Mn, jednak obecność klasterów i prostokątnych wysp powoduje
wzrost dyfuzyjnego tła. Intensywność refleksów (1×1) stopniowo maleje i nie pojawiają się
żadne plamki innej struktury. Dla całkowitego pokrycia Θ ≥ 9 ML dyskretne plamki
dyfrakcyjne zanikają zupełnie, co wskazuje na niski stopień uporządkowania i/lub
zorientowania trójwymiarowych struktur obserwowanych przy wyższych pokryciach. Ich
natura tłumaczona jest bądź to powstaniem fazy stabilnej w temperaturze pokojowej, np.
α-Mn, bądź relaksacją warstwy δ-Mn. Wygrzewanie próbki w 900 K nie powoduje poprawy
jakości obrazów LEED, tak więc zwiększenie mobilności adatomów nie skutkuje w tym
przypadku lepszym uporządkowaniem warstwy.
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Rys.IV.1. Obrazy STM ukazujące topografię próbki Mn/W(110) przy pokryciu manganem
równym (a) 1,3 ML, (b) 1,9 ML, (c) 2,3 ML, (d) 2,9 ML, (e) 3,5 ML, (f) 4,1 ML, (g) 4,9 ML,
(h) 5,7 ML i (j) 6,5 ML [Bode99].
Grubsze warstwy manganu wykazują tendencję do krystalizowania w fazie α [Dedk10].
Dla układu Mn(110)/W(110) parametry prostokątnej komórki elementarnej α-Mn(110)
𝑀𝑛
𝑀𝑛
wynoszą 𝑎[001]
= 8,91 Å oraz 𝑎[11
̅0] = 12,61 Å , co daje dobre dopasowanie (-6%

w kierunku [001] i 6,2% w kierunku [1-10]) do komórki (3×3)-W(110), o stałych sieci
równych, odpowiednio, 9,48 Å i 13,44 Å. Rys.IV.2 przedstawia relacje epitaksjalne struktur
BCC α-Mn(110) i δ-Mn(110) z podłożem W(110). Na podstawie badań LEED i XPS
okazało się, że wygrzewanie warstw w 473 K powoduje powstanie naprężonego α-Mn
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z nadstrukturą (3×3) (Rys.IV.3(d)). Podczas kolejnego wygrzewania w 573 K ciągła warstwa
manganu rozpadła się, tworząc wysokie wyspy, a obraz LEED powrócił do struktury (1×1)
(Rys.IV.3(e)), z czego autorzy wyciągnęli wniosek, że poprzez wygrzewanie manganu
w stosunkowo niskiej temperaturze możliwa jest stabilizacja metastabilnej warstwy
naprężonego α-Mn. Podniesienie temperatury wygrzewania prawdopodobnie prowadzi do
powstania pseudomorficznej ultracienkiej warstwy manganu na W(110), której towarzyszą
wysokie wyspy Mn.

Rys.IV.2. Możliwe dopasowanie struktur BCC α-Mn(110) i δ-Mn(110) na podłożu W(110)
[Dedk10].
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Rys.IV.3. (a) Widma przeglądowe XPS układu Mn/W(110): (#1) 50 Å Mn na W(110), (#2)
warstwa (#1) wygrzana w 473 K przez 3 min, (#3) warstwa (#1) wygrzana w 573 K przez
3 min, (#4) 90 Å Mn na W(110) wygrzane w 473 K przez 3 min, (#5) 90 Å Mn na W(110)
wygrzane w 573 K przez 3 min. Obrazy LEED dla (b) W(110) dla 65 eV, (c) 50 Å Mn na
W(110) dla 91 eV, (d) 50/90 Å Mn na W(110) wygrzane w 473 K przez 3 min dla 66 eV, (e) to
samo co w (d) dla 91 eV, (d) 50/90 Å Mn na W(110) wygrzane w 573 K przez 3 min dla
67 eV [Dedk10].
Cienkowarstwowe tlenki manganu na podłożu metalicznym wykazują różnorodność
struktur powierzchniowych w zależności od warunków i sposobu preparatyki [Alle07,
Baye07]. Warstwy MnO o orientacji (001) i grubości 20 ML – 30 ML na podłożu Pd(001)
otrzymać można za pomocą reaktywnego utleniania przy ciśnieniu tlenu z zakresu
2·10-7 mbar – 5·10-7 mbar w temperaturze ≤ 623 K [Alle07]. Preparatyka MnO(111) polega
na wygrzaniu tak powstałej warstwy w temperaturze ≥ 873 K w próżni (MnO(111) tworzy
trójkątne wyspy przy krawędziach tarasów warstwy MnO(001)), bądź reaktywnej depozycji
przy niższym ciśnieniu tlenu (~1·10-7 mbar) i późniejszym jej wygrzewaniu w próżni
(powstaje ciągła warstwa MnO(111)) [Alle07]. Z kolei Mn3O4(001) można otrzymać
utleniając warstwę MnO(001) na Pd(001) przy wyższym ciśnieniu tlenu i wyższej
temperaturze (5·10-6 mbar – 2·10-5 mbar w 770 K z chłodzeniem w tlenie) [Baye07].
Rys.IV.4 przedstawia możliwe struktury powierzchniowe widoczne na obrazach LEED.
Rys.IV.4(a) to powierzchnia MnO(001), która, zgodnie z badaniami AFM, składa się
z tarasów o szerokości rzędu 500 Å (Rys.IV.5(a)). Obraz na Rys.IV.4(b) jest złożeniem
komórki powierzchniowej MnO(001) oraz heksagonalnej struktury powierzchniowej
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MnO(111) o tej samej stałej sieci, co dowodzi współistnienia tych faz widocznego na
Rys.IV.5(b). Rys.IV.4(c) to obraz dyfrakcyjny powierzchni jednorodnej warstwy MnO(111)
z rekonstrukcją ( √3 × √3 )R30° oraz dyfuzyjnym rozmyciem wokół plamki (00),
pochodzącym od fasetek typu (001). Stanowią one ściany trójściennych wysp w kształcie
piramid tworzących się na powierzchni warstwy (Rys.IV.5(c)). Rys.IV.4(d) to obraz
dyfrakcyjny

powierzchni

Mn3O4

o relacji

epitaksjalnej

Mn3O4[001]||MnO[110]

i rekonstrukcji (2×2).

Rys.IV.4. Obrazy LEED powierzchni warstw tlenków manganu naniesionych na Pd(001):
(a) 30 ML MnO(001) dla 90 eV (𝑝𝑂2 = 5·10-7 mbar w 523 K, wygrzana w 873 K), (b) taka
sama warstwa, jak w (a) wygrzana w 923 K w UHV, obraz dla 90 eV, (c) 30 ML MnO(111)
dla 70 eV (𝑝𝑂2 = 1·10-7 mbar w 673 K, wygrzana w 923 K w UHV), (d) 20 ML Mn(001)
utlenione do Mn3O4(001) dla 125 eV (𝑝𝑂2 = 5·10-6 – 2·10-5 mbar w 770 K przez 20 – 30 min,
chłodzenie do RT w tlenie) [Alle07, Baye07].

Rys.IV.5. Obrazy FM-AFM dla: (a) 30 ML MnO(001) (pO2 = 5·10-7 mbar w 523 K, wygrzana
w 873 K), rozmiar 2500×250 Å2, δf = -5 Hz, U = -0,2 V, (b) takiej samej warstwy, jak
w (a) wygrzanej w 923 K w UHV, rozmiar 10000×10000Å2, δf = -5 Hz, U = 0,9 V,
(c) 30 ML MnO(111) ( pO2 = 1·10-7 mbar w 673 K, wygrzana w 923 K w UHV), rozmiar
2500×2500 Å2, δf = -25 Hz, U = -0,7 V [Alle07].
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W obszarze mono- i submonowarstwowym (0,75 ML – 1 ML) obserwuje się jeszcze
większą różnorodność struktur [Li09, Fran09]. Rys.IV.6 przedstawia schematyczny diagram
fazowy dwuwymiarowych struktur tlenków Mn w funkcji ciśnienia tlenu p(O2)
i chemicznego potencjału tlenu, obliczanego jako [Reut01]:
1

𝑝

𝜇𝑜 (𝑇, 𝑝) = 𝜇𝑜 (𝑇, 𝑝𝑜 ) + 2 𝑘𝑇 ln 𝑝 ,
𝑜

IV.1

gdzie po jest ciśnieniem atmosferycznym podanym w atmosferach fizycznych [atm], T jest
temperaturą w skali bezwzględnej [K], a wartości μo(T,po)[eV] są stabelaryzowane [Reut01].
Struktury te, w zależności od ilości tlenu podczas utleniania, przypisane zostały do
prekursorów MnO(001) (CHEV i c(4×2)) oraz MnO(111) (HEX-I i II) [Fran09].
Z przedstawionego przeglądu widać, że w zależności od grubości warstwy tlenku,
dostępności tlenu i temperatury otrzymać można różne struktury cienkowarstwowych
tlenków manganu na Pd(001).
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Rys.IV.6. Schematyczny diagram fazowy dwuwymiarowych struktur tlenków manganu
w funkcji ciśnienia tlenu p(O2) i potencjału chemicznego tlenu μo. Rozmiar obrazów STM
znajduje się w granicach 90 Å – 300 Å [Li09, Fran09].
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IV.2. Wyniki eksperymentu
Ze względu na wysoką energię powierzchniową, podłoża wolframowe stanowią
atrakcyjną alternatywę dla podłoży tlenkowych, takich jak MgO. Charakterystyka
strukturalna metalicznych i tlenkowych nanostruktur manganu na przewodzących podłożach
wolframowych jest znacznie łatwiejsza niż na podłożu MgO, ze względu na brak efektów
ładowania się próbek, szczególnie trudnych do kontrolowania dla ultracienkich warstw.
Możliwe było więc zastosowanie dodatkowych technik, takich jak STM oraz mikroskopie
PEEM i LEEM, a zakres grubości analizowanych struktur mógł być znacznie przesunięty
w dół, co pozwoliło na badania struktur dotąd stosunkowo słabo poznanych. W literaturze
badania układu Mn/W(001) ograniczają się do monowarstwy manganu. W pilotowym
eksperymencie prezentowanym w niniejszym rozdziale badano wpływ ekspozycji na tlen
i wygrzewania na strukturę i stechiometrię tlenków tworzących się z warstewki 10 Å Mn na
W(001). Podobny zakres badań przewidziany był dla warstw Mn na W(110), ale
zaobserwowane w tym układzie efekty odwilżania spowodowały przesunięcie środka
ciężkości analizy w kierunku tych zjawisk.

IV.2.1.

Utlenianie ultracienkiej warstwy Mn na W(001)

Warstwę manganu o grubości 10 Å naniesiono na podłoże W(001) w temperaturze
pokojowej z prędkością 1,5 Å/min. Warstwa została poddana kolejno utlenieniu przy
ciśnieniu tlenu 2,2·10-8 mbar przez 10 min, w czterech różnych temperaturach: RT, 473 K,
673 K i 773 K, a następnie wygrzana w próżni w 773 K przez 10 min. Ostatnim etapem
było ponowne utlenienie warstwy w temperaturze 773 K przez 10 min, przy wyższym
ciśnieniu tlenu równym 5·10-6 mbar. Po każdym kroku preparatyki próbka była
charakteryzowana za pomocą metod LEED, STM i XPS.
Rys.IV.7 przedstawia obrazy LEED dla każdego wspomnianego wyżej etapu preparatyki.
Rys.IV.7(a)

reprezentuje

czystą

powierzchnię

W(001)

z kwadratową

komórką

powierzchniową (stała sieci dla wolframu to 3,16 Å). Rys.IV.7(b) odpowiada warstwie 10 Å
Mn naniesionej w RT. Plamki są szerokie, co wskazuje na małe rozmiary krystalitów
warstwy. Obserwowana powierzchniowa struktura to (√2 × √2)𝑅45 względem powierzchni
W(001). Ze względu na dobre dopasowanie strukturalne i zbliżone stałe sieci (parametr
niedopasowania względem wolframu równy -2,53%) powierzchnia ta interpretowana jest jako
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zrekonstruowana powierzchnia małych krystalitów fazy δ-Mn. Rekonstrukcja (√2 × √2)𝑅45
po wygrzewaniu próbki w 373 K znika niemal zupełnie (nie pokazano). Warstwa
metalicznego manganu poddawana była następnie kolejnym wygrzewaniom w tlenie
o każdorazowej ekspozycji ok. 10 L. Pod względem dopasowania sieciowego najlepszym
kandydatem do tworzenia się na powierzchni W(001) jest tlenek MnO o orientacji (001)
i relacji epitaksjalnej W[001]||MnO[110] (parametr niedopasowania równy -0,67%).
Ekspozycja warstwy na tlen w RT i 473 K skutkuje strukturą powierzchniową (1×1)
względem W(001), z parametrem powierzchniowym 3,15 Å (Rys.IV.7(c) i (d)). Podniesienie
temperatury wygrzewania w tlenie do 673 K powoduje powstanie struktury p(2×2)
z parametrem sieciowym równym 6,32 Å (Rys.IV.7(e) oraz Rys.IV.8(a)), natomiast
wygrzewanie w 773 K prowadzi do pojawienia się na obrazie LEED dużej liczby słabych
plamek nakładających się na strukturę (1×1) podłoża (Rys.IV.7(f)). Te dodatkowe plamki
zyskują na intensywności po wygrzewaniu warstwy w 773 K w próżni (Rys.IV.7(g)).
Interpretację tych obrazów LEED przedstawiają Rys.IV.8(b) i (c) [Herm13]. Pochodzenie
dodatkowych plamek może być wyjaśnione za pomocą dwóch różnych kwadratowych
struktur z domenami zwierciadlanymi zaznaczonymi dwoma różnymi kolorami. Pierwsza
struktura (Rys.IV.8(b), Rys.IV.9(a)) to p(3×1), druga zaś (Rys.IV.8(c)) to (√5 × √5) 𝑅26,6
z parametrem sieciowym równym 7,07 Å. Taki sam typ struktury, zaobserwowany na
powierzchni ultracienkich warstw tlenku chromu, okazał się być związany z wakancjami
chromowymi [Schm99, Pico13]. Na Rys.IV.9(b) przedstawiono możliwe modyfikacje
powierzchni skutkujące powstaniem tej struktury. Po utlenianiu warstwy w 773 K
w wyższym ciśnieniu tlenu plamki pochodzące od struktury p(3×1) stają się niewidoczne
(Rys.IV.7(h)).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Rys.IV.7. Obrazy LEED dla energii elektronów 64 eV dla czystej powierzchni W(001) (a),
warstwy 10 Å Mn naniesionej w RT (b), utlenionej warstwy Mn (𝑝𝑂2 = 2,2·10-8 mbar, 10 min)
w RT (c), 473 K (d), 673 K (e), 773 K (f), wygrzanej w próżni warstwy tlenkowej w 773 K
(g)

oraz

dodatkowo

utlenionej

warstwy

w 773 K

w wyższym

ciśnieniu

tlenu

(𝑝𝑂2 = 5·10-5 mbar, 10 min) (h). Żółty kwadrat odpowiada komórce powierzchniowej W(001).
(a)

(b)

(c)

Rys.IV.8. Interpretacja obrazów LEED z Rys.IV.7(e), (f) i (g) [Herm13]. Plamki i wektory
bazowe pochodzące od dwóch domen mają różne kolory. (a) Struktura p(2×2), parametr
powierzchniowy: 6,32 Å. (b) Struktura p(3×1), parametry powierzchniowe: 3,16 Å i 9,48 Å.
(c) Struktura (√5 × √5) R26,6 parametr powierzchniowy: 7,07 Å.
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(a)

(b)

Rys.IV.9. Schemat powierzchni MnO(001) z adatomami manganu odpowiadającymi
strukturze p(3×1) (zielony prostokąt) (a) oraz z wakancjami tlenowymi i manganowymi
odpowiadającymi strukturze (√5 × √5) R26,6 (odpowiednio żółty i pomarańczowy kwadrat)
(b). Kolor niebieski oznacza atomy tlenu, w tym jasnoniebieski to atomy tlenu na
powierzchni, natomiast fioletowy to atomy manganu (jasnofioletowy odpowiada manganowi
na powierzchni). Kolorem czerwonym zaznaczono komórkę powierzchniową MnO.
Widmo XPS Mn 2p dla metalicznej warstwy Mn (Rys.IV.10) dopasować można trzema
składowymi: dwoma pochodzącymi od metalicznego Mn (A1 i A2) o energii wiązania
638,8 eV i 639,7 eV i łącznym udziale 92,0% oraz tlenkową (B) przypisaną do atomów Mn
w koordynacji z tlenem o energii wiązania 641,2 eV i udziale 8,0%. Jak już wcześniej
wspomniano w rozdziale II.2.1, zanieczyszczenia tlenowe pochodzące z atmosfery
resztkowej umiejscowione są tylko na powierzchni warstwy metalicznej [Soch14]. Wiedząc,
że sygnał pochodzi od całej grubości warstwy (głębokość analityczna to 45 Å [Tanu94]),
można

oszacować,

że

adsorpcja

dotyczy

około

jednej

monowarstwy

manganu.

Zmodyfikowany parametr Augera równy jest 1225,6 eV, która to wartość odpowiada
metalicznemu manganowi [Nist12, Powe12].
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Rys.IV.10. Widmo XPS Mn 2p dla 10 Å Mn/W(001).
Widma XPS utlenianych warstw dla wzbudzeń Mn 2p przedstawione są na Rys.IV.11, zaś
wykaz składowych użytych do dopasowania tych widm zamieszczono w Tabeli IV.1. Dla
utleniania w RT i 473 K w widmie obecna jest składowa metaliczna (A) oraz kilka
składowych tlenkowych: składowa B pochodząca od MnO1-x oraz składowe C, D i E
przypisane, odpowiednio, do jonów Mn2+, Mn3+ oraz Mn4+. Występowanie takiej
różnorodności stanów utlenienia świadczy o powstaniu mieszaniny tlenków, co nie jest
zaskoczeniem ze względu na niską temperaturę utleniania. Jak już wspomniano w rozdziale
II.2.2, niska temperatura nie sprzyja stabilizacji stechiometrycznego tlenku. Wzrost
temperatury utleniania do 673 K powoduje wyeliminowanie z widma składowych A i B oraz
znaczącą dominację składowej C, odpowiadającej jonom Mn2+. Dla widm z Rys.IV.11(c)-(f)
udział tej składowej waha się od 44,5% do 59,1% i w korelacji z obrazami LEED oznacza
utworzenie się powierzchniowej warstwy MnO.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Rys.IV.11. Widma XPS Mn 2p dla kolejnych etapów preparatyki próbki: (a) utlenienie
warstwy Mn ( 𝑝𝑂2 = 2,2·10-8 mbar, 10 min) w RT, (b) 473 K, (c) 673 K, (d), 773 K, (e)
wygrzanie w próżni warstwy tlenkowej w 773 K, (f) dodatkowe utlenienie warstwy w 773 K
w wyższym ciśnieniu tlenu (𝑝𝑂2 = 5·10-6 mbar, 10 min).
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Tabela IV.1. Wykaz składowych widm XPS dla wzbudzenia Mn 2p dla kolejnych etapów
preparatyki próbki.
Etap preparatyki
Mn+O2@RT
Mn+O2@473 K
Mn+O2@673 K
Mn+O2@773 K
Mn+O2@773 K w.
Mn+O2@773 K hp

Udział [%]
A (638,8 eV)

B (639,8 eV)

C (640,9 eV)

D (642,2 eV)

E (643,2 eV)

9,6
7,2
-

6,4
5,9
-

33,1
25,1
59,1
49,3
46,7
44,5

16,3
21,4
9,7
16,5
13,9
16,7

34,6
40,4
31,2
34,2
39,4
38,8

Morfologia metalicznej warstwy manganu pokazana na Rys.IV.12(a) jest ziarnista, co jest
spójne z szerokimi plamkami na obrazie LEED (Rys.IV.7(b)). Utlenianie materiału w RT nie
zmienia morfologii warstwy (Rys.IV.12(b)) i dopiero podniesienie temperatury utleniania do
473 K daje widoczny skutek (Rys.IV.12(c)). Warstwa staje się bardziej uporządkowana
i pojawiają się w niej prostokątne wgłębienia o wymiarach w płaszczyźnie 100 Å – 300 Å,
prawdopodobnie sięgające podłoża W(001). Wygrzewanie warstwy w tlenie w 673 K
zasadniczo zmienia jej morfologię (Rys.IV.12(d)). Pojawiają się duże (sięgające tysięcy Å)
wyspy

o średniej

wysokości

pomiędzy

25 Å

i 30 Å,

z dziurami

o wymiarach

w płaszczyźnie 500 Å – 1000 Å. Dla temperatury utleniania 773 K wyspy stają się
nieregularne, a rozkład ich wysokości bardziej zróżnicowany. Dalsze etapy preparatyki
(Rys.IV.12(e), (f), (g)), a w szczególności wygrzewanie w UHV, powoduje wzrost średniej
wysokości wysp do ok. 50 Å. Co więcej, pokrycie powierzchni zmienia się z ok. 40,1% do
ok. 25,5% pod wpływem wygrzewania w temperaturze 773 K. Oznacza to, że wygrzewanie
próbki spowodowało wypiętrzenie się wysp, które po ponownym utlenianiu znów stają się
bardziej płaskie (średnia wysokość 21,1 Å).
Rys.IV.13 przedstawia zbiorcze wyniki dla omawianej próbki. Dolna oś reprezentuje etapy
preparatyki, natomiast górna określa rodzaj utworzonej fazy. Krytyczną temperaturą dla
tworzenia się tlenku jest 673 K. Wyższa temperatura zapewnia większą penetrację tlenu, a co
za tym idzie eliminację składowych o niższym stopniu utlenienia i zmniejszenie
różnorodności fazowej występującej w próbce. Dochodzi do całkowitego utlenienia warstwy,
a dominującą składową jest składowa C przypisana do jonów Mn2+. Można więc uznać, że
w warstwie dominuje faza MnO. W 773 K natura warstwy przestaje zależeć od szczegółów
procesu wygrzewania (utlenianie przy ciśnieniu tlenu 2,2·10-8 mbar, wygrzewanie w próżni,
utlenianie przy 5·10-6 mbar). Chociaż wciąż widoczna jest dominacja składowej pochodzącej
od MnO, zauważyć można wzrost udziału składowych odpowiadających wyższym stopniom
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utlenienia. Materiał jest bardziej uporządkowany i gromadzi się w wyspach o krawędziach
wzdłuż kierunków [100] i [010], które ulegają wypiętrzeniu podczas wygrzewania w próżni
w 773 K. Jednak widma XPS Mn 2p dla temperatur wygrzewania 673 K – 773 K wykazują
podobny charakter, co pokazuje że zmiana zaszła głównie na poziomie struktury
krystalicznej, a nie stechiometrii.
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(a)

(b)

(e)

(c)

(f)

(d)

(g)

Rys.IV.12. Stałoprądowe obrazy STM 3000×3000 Å2, przekroje poprzeczne oraz histogramy
wysokościowe (zebrane dla obrazów STM 8000×8000 Å2) dla 10 Å Mn/W(001) w RT (a),
utlenienia warstwy Mn (𝑝𝑂2 = 2,2·10-8 mbar, 10 min) w RT (b), 473 K (c), 673 K (d), 773 K
(e), wygrzania w próżni warstwy tlenkowej w 773 K (f) oraz dodatkowego utlenienia
warstwy w 773 K w wyższym ciśnieniu tlenu (𝑝𝑂2 = 5·10-6 mbar, 10 min) (g).
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Rys.IV.13. Zebrane wyniki dla omawianej próbki. Na dolnej osi zaznaczono etapy preparatyki, na górnej rodzaj powstałej fazy.

IV.2.2.

Metaliczne i tlenkowe nanostruktury Mn na W(110)

Warstwy manganu na podłożu W(110) i ich ewolucja temperaturowa badane były nie
tylko

w warunkach

laboratoryjnych,

ale

też

z wykorzystaniem

promieniowania

synchrotronowego w mikroskopie AC-LEEM/SPE-PEEM czasowo zainstalowanym na linii
pomiarowej NanoXAS w ośrodku Swiss Light Source (SLS) w Villigen w Szwajcarii.
Eksperyment składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich było badanie warstwy Mn
o zmiennej grubości (tzw. „próbka schodkowa”) pod kątem wpływu temperatury
wygrzewania i utleniania na strukturę, morfologię i stan chemiczny w funkcji grubości
warstwy. Drugi etap polegał na badaniu jednorodnych metalicznych warstw o grubości kilku
ML, w celu określenia wpływu granic pomiędzy obszarami o różnej grubości, zauważonego
dla próbki schodkowej. Rys.IV.14 przedstawia umiejscowienie i rozmiar próbki schodkowej
i jednorodnej na krysztale W(110).
Próbka schodkowa, pozwalająca na analizę właściwości warstw Mn o różnej grubości,
preparowanych w tych samych warunkach (szybkość nanoszenia: 2,2 Å/min, temperatura
podłoża: RT), składała się z wąskich paseczków o szerokości 0,1 mm. W komorze
preparacyjnej, w trakcie nanoszenia manganu kryształ był skokowo przesuwany przed
przesłoną, w wyniku czego otrzymano 10 paseczków Mn o grubości w zakresie od 1 ML do
10 ML, gdzie przyjęto, że 1 ML Mn to 2 Å. Na końcu próbki schodkowej naniesiono
dodatkową warstwę o grubości 20 ML Mn, co daje końcowy rozkład grubości schematycznie
przedstawiony na Rys.IV.15.
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(a)

(b)

Rys.IV.14. Schemat umiejscowienia i rozmiaru próbki na krysztale W(110)dla próbki
(a) schodkowej i (b) jednorodnej, z zaznaczonymi kierunkami poruszania się przy
obrazowaniu mikroskopem LEEM/PEEM. Czerwony prostokąt określa obszar obrazowania.

Rys.IV.15. Schemat próbki schodkowej 1 ML – 10 ML + 20 ML na podłożu W(110).
Morfologia i struktura adsorbatu Mn w funkcji grubości obserwowana była odpowiednio
w przestrzeni rzeczywistej i odwrotnej po przeniesieniu próbki do komory obrazowania.
Rys.IV.16 przedstawia obrazy LEEM dla wybranych charakterystycznych grubości warstwy
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Mn. Należy wziąć pod uwagę, że rzeczywiste grubości różnią się nieco od nominalnych.
Pierwsza monowarstwa Mn jest ciągła. Na obrazie próbki o nominalnej grubość 1 ML widać
wydłużone wyspy drugiej monowarstwy. Przy większych grubościach obserwowany jest
wzrost wyspowy, a morfologia i struktura warstwy jest funkcją grubości. Dla początkowych
etapów wzrostu wyspy są wydłużone w kierunku [001], następnie dla pośrednich grubości
stają się bardziej regularne, zbliżone do kwadratowych, by dla wyższych pokryć ulec
aglomeracji w nanostruktury wydłużone w kierunku [1-10]. Wyniki te są zgodne
z wcześniejszymi badaniami prowadzonymi w znacznie mniejszej skali z użyciem STM, jak
to pokazano na Rys.IV.1 [Bode99]. Zmianie morfologii warstwy towarzyszy istotna zmiana
strukturalna, która kontrolowana była za pomocą mikroskopu LEEM w modzie LEED
(Rys.IV.17).

Niewielkie

zniekształcenie

obrazu

LEED

wynikało

z niedoskonałego

wyjustowania korektora aberracji. Pierwsza monowarstwa rośnie pseudomorficznie na
podłożu W(110). Dla 2 ML widać słabą strukturę p(3×1) w dwóch domenach
zwierciadlanych. Wzrost grubości warstwy sprawia, że obraz LEED staje się bardziej
skomplikowany. Dla 4 ML na powierzchni tworzy się nadstruktura (3√2 × √2) R45
(parametry powierzchniowej komórki elementarnej to 9,48 Å i 4,47 Å). Obraz LEED dla
5 ML pokazuje słabą strukturę, której ślady można znaleźć również dla 4 ML i której może
odpowiadać interpretacja z Rys.IV.18. Choć jej pełne rozpoznanie utrudnia dystorsja obrazu,
prawdopodobnie jest to komórka heksagonalna, posiadająca dwie domeny rotacyjne,
o parametrze powierzchniowym równym około 4,6 Å. Wraz ze wzrostem grubości warstwy
obraz LEED charakteryzuje się coraz większym tłem dyfuzyjnym.
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Rys.IV.16. Obrazy LEEM dla pola widzenia 10 μm dla 1 ML, 2 ML, 3 ML, 4 ML, 5 ML
i 10 ML metalicznego Mn na W(110). Czerwonymi strzałkami zaznaczono kierunki
krystalograficzne w płaszczyźnie podłoża.

Rys.IV.17. Obraz LEED uzyskany w mikroskopie LEEM dla energii elektronów 68 eV dla
próbki schodkowej dla 1 ML, 2 ML, 4 ML i 5 ML Mn/W(110).
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(a)

(b)

Rys.IV.18. Możliwa interpretacja struktury widocznej na Rys.IV.17 dla 5 ML Mn/W(110).
(a) Schemat struktury powierzchniowej w przestrzeni rzeczywistej: szare wektory bazowe
odpowiadają

komórce

powierzchniowej

podłoża

W(110),

a czerwone

powstałej

nadstrukturze. (b) Obraz tej struktury w przestrzeni odwrotnej.
Wygrzewanie warstwy schodkowej w 523 K powoduje zmianę struktury powierzchni
próbki (Rys.IV.19). Dla 2 ML obraz LEED jest zdominowany przez słabo rozdzielone rzędy
plamek świadczące o powstaniu nadstruktury typu c(2×n). Dla 4 ML obraz LEED stanowi
superpozycję trzech rodzajów nadstruktury: p(2×2), c(4×10) i p(3×3). Dla 6 ML i powyżej
zaobserwowano

nadstrukturę

p(3×3),

która

odpowiada

powierzchniowej

komórce

13,41 Å × 9,48 Å. Może ona oznaczać utworzenie się naprężonej warstwy α-Mn
z niedopasowaniem sieciowym -6,0% (Rys.IV.20) [Dedk10]. Inną możliwością jest
powstanie δ-Mn (niedopasowanie sieciowe -2,5%) [Tian01].

Rys.IV.19. Obraz LEED uzyskany w mikroskopie LEEM dla energii elektronów 68 eV dla
próbki klinowej dla 2 ML, 4 ML, 6 ML i 10 ML Mn/W(110) wygrzanych w 523 K przez
10 min. Kolorem żółtym zaznaczono wektory bazowe struktury (1×1), natomiast kolor
czerwony odpowiada wektorom bazowym struktury p(3×3).
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Rys.IV.20. Schemat powierzchni (110) dla δ- i α-Mn z zaznaczonymi parametrami
powierzchniowymi odpowiadającymi nadstrukturze p(3×3).

Obrazy LEEM i LEED dla manganu naniesionego w RT oraz wygrzanego w 523 K
zebrano również dla warstw o wybranej jednorodnej grubości (Rys.IV.21). Próbki jednorodne
pozwalające na uzyskanie bardziej szczegółowej informacji różnią się nieco morfologią
w stosunku do próbki schodkowej. Powyżej 3 ML Mn mniejsze wyspy, wydłużone
w kierunku [1-10], grupują się miejscami w większe, podłużne skupiska wzdłuż kierunku
[001]. Wygrzewanie w 523 K powoduje skupienie się materiału warstwy w mniejsze,
prawdopodobnie wyższe wyspy dekorujące tarasy.
Obrazy warstwy schodkowej i warstw jednorodnych w przestrzeni odwrotnej są podobne
i dla zbliżonych grubości warstw obecne są te same typy struktur. Dla jednorodnej warstwy
o grubości 5 ML zebrano obraz LEED lepszej jakości niż dla próbki schodkowej, dzięki
czemu wyraźniej widać domniemaną komórkę heksagonalną na powierzchni. Porównując
warstwę schodkową z warstwami jednorodnymi należy pamiętać, że obie serie próbek
nanoszone i mierzone były w innym czasie i w nieco odmiennych warunkach. Istnieje kilka
czynników, które mogą wpływać na jakość obrazu LEED, a nawet na strukturę powierzchni,
a przede wszystkim niekontrolowana adsorpcja gazów resztkowych, która powodowała
wyraźną zmienność obrazów w funkcji czasu. Należy też zaznaczyć, że dla obrazowania
każdej z próbek jednorodnych mikroskop był każdorazowo justowany, co może oznaczać
różne warunki obrazowania i zmieniać znacząco niektóre parametry obrazu LEED (np. jego
zniekształcenie, ostrość, itp.). Trzeba też wspomnieć, że były to pierwsze próby obrazowania
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z korektorem aberracji i nawet asysta pracowników firmy Elmitec nie pozwoliła na
eliminację z obrazu znaczących zniekształceń (głownie astygmatyzmu). Dlatego też
informacje w przestrzeni odwrotnej, zwłaszcza pochodzące z obrazów uzyskanych przy
różnych ustawieniach mikroskopu, mają tylko pomocniczy, jakościowy charakter.

Rys.IV.21. Obrazy LEEM o polu widzenia 5 μm i LEED dla 60 eV dla warstw jednorodnych
naniesionych na W(110) w RT i wygrzanych w 523 K o grubościach 2 ML, 3 ML, 5 ML
i 9 ML.
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Zarówno warstwa schodkowa jak i warstwy jednorodne, mimo zmian morfologii
towarzyszących
W temperaturach

wygrzewaniu,
powyżej

w temperaturze

600 K

zaczynają

poniżej
się

600 K

w warstwach

pozostają
procesy

ciągłe.
związane

z powierzchniowym odwilżaniem. Odwilżanie spowodowane jest tym, że cienkie warstwy na
ogół są niestabilne lub metastabilne i podatne na dyfuzję powierzchniową związaną z siłami
kapilarnymi [Mull57]. Zaczyna się ono na styku podłoża, warstwy i fazy gazowej (próżni),
tzn. w miejscu, gdzie warstwa ma swoje krawędzie, bądź to wynikające ze sposobu jej
nanoszenia (np. z użyciem przesłon) bądź naturalne (np. granice międzyziarnowe). Proces ten
może być zainicjowany wygrzewaniem i polega na wycofywaniu się krawędzi akumulującej
coraz więcej materiału (Rys.IV.22). Za spiętrzającą się krawędzią może wytworzyć się dolina,
która z czasem się pogłębia, aż do momentu, gdy osiągnie poziom podłoża. W tym miejscu
tworzy się nowa krawędź i proces zaczyna się od nowa, co prowadzi do podziału warstwy
w kierunku równoległym do krawędzi. Ze względu na dodatkowe niestabilności, anizotropię
struktury i dyfuzję lub oddziaływania różnych krawędzi, proces odwilżania często prowadzi
do powstania wysp [Thom12, Wong00, Kan05]. Warto też zauważyć, że jeśli proces
odwilżania obserwowany jest na powierzchni próbki lokalnie, tak jak się to zwykle dzieje
z użyciem mikroskopii ze skanującą sondą, to niejednorodności procesu odwilżania,
wynikające z różnych odległości miejsca obserwacji od granicy warstwy, mogą pozostać
niezauważone.
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Rys.IV.22. Cofanie się krawędzi powodowane siłami kapilarnymi. Początkowo płaska
warstwa tworzy kąt równowagowy z podłożem, zaokrąglając swój brzeg i rozpoczynając
cofanie się w głąb warstwy. Powoduje to akumulację masy na brzegu warstwy i powstanie
doliny za wypiętrzoną krawędzią [Zuck13].
Wygrzewanie warstw Mn w 673 K daje znaczący efekt odwilżania, którego zmienność
obserwowana była na odległościach makroskopowych. Jak pokazano na Rys.IV.23 na
przykładzie jednorodnej warstwy o grubości 9 ML, która została naniesiona na połowie
podłoża, cofaniu się krawędzi warstwy Mn towarzyszy powstanie wysp, których rozkład jest
niemonotoniczną

funkcją

odległości

od

granicy

Mn/W(110).

Dziesięciominutowe

wygrzewanie spowodowało, że pierwsza krawędź odłączyła się od warstwy, zapoczątkowując
istnienie kolejnej krawędzi. Pomiędzy czystym podłożem W(110) a pierwszą krawędzią
znajduje się obszar o szerokości ok. 25 μm, odsłonięty w wyniku cofania się materiału.
Obszar występowania wysp kończy się w odległości ok. 1 mm od granicy warstwy,
natomiast pierwsza krawędź zatrzymuje się w odległości ok. 50 μm od granicy. Dla paska
o grubości 9 ML w warstwie schodkowej, dla tej samej temperatury i czasu wygrzewania,
również można zauważyć dwie krawędzie, jednak obszar nimi objęty jest mniejszy i rozciąga
się na przestrzeni ok. 400 μm (Rys.IV.24). Może to wskazywać na znaczący wpływ krawędzi,
znajdujących się pomiędzy danym paskiem a sąsiadującymi schodkami materiału o różnej
grubości. Zarówno dla próbek jednorodnych jak i dla próbki schodkowej wraz ze wzrostem
odległości od granicy Mn/W rośnie średni rozmiar wysp, a rozkład ich wielkości staje się
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dwumodalny. Widoczny jest mechanizm różnicowania się rozmiarów wysp: mikrometrowe
wyspy wchłaniają małe wysepki znajdujące się dookoła nich w wyniku procesu
analogicznego do dojrzewania Ostwalda. W efekcie wokół największych wysp tworzą się
obszary

zubożone

w nanostruktury

manganowe.

Duże

wyspy

wykazują

dwie

charakterystyczne orientacje krawędzi: [1-1-1] oraz [1-11].

Rys.IV.23. Obrazy LEEM o polu widzenia 40 μm dla jednorodnej warstwy 9 ML Mn/W(110)
wygrzanej w 673 K przez 10 min, ilustrujące proces odwilżania zachodzący w próbce
w funkcji odległości od granicy warstwy Mn.
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Rys.IV.24. Obrazy LEEM o polu widzenia 40 μm dla 9 ML Mn/W(110) dla próbki
schodkowej wygrzewanej w 673 K przez 10 min w funkcji odległości „y” od krawędzi
warstwy. Czerwona strzałka wskazuje kierunek oddalania się od granicy Mn/W. Pokazano
dodatkowo powiększenie o polu widzenia 10 μm z widocznym dwumodalnym rozkładem
wielkości wysp.
Odwilżanie silnie zależy od grubości warstwy. Najbardziej charakterystycznym efektem
jest zależność szerokości obszaru, w którym występuje duża dyspersja rozmiarów i gęstości
wysp od grubości manganu; szerokość ta znacząco maleje z rosnącym pokryciem. Związane
jest to z szybkością odwilżania, która zależy od grubości warstwy. Im warstwa jest grubsza,
tym wolniej cofa się krawędź warstwy, a obszar obejmujący wyspy o dużej dyspersji
rozkładu przesuwa się bliżej granicy Mn/W. Rys.IV.25 w sposób schematyczny pokazuje tą
zależność. Na osi poziomej zaznaczono grubość warstw w monowarstwach (ML), zaś oś
pionowa symbolizuje odległość od granicy Mn/W. Szare strefy o różnym stopniu nasycenia
koloru odpowiadają różnym typom powierzchni: od najbardziej gładkiej najbliżej granicy
Mn/W, po największe wyspy typu Ostwalda dla większych odległości od granicy Mn/W.
Prezentowany przedział grubości zaczyna się od 3 ML, ponieważ dla 1 ML i 2 ML
w granicach próbkowania (do 2 mm od granicy W/Mn) nie stwierdzono występowania wysp
na tyle dużych, by były one widoczne w mikroskopie LEEM.
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Rys.IV.25. Ogólna zależność pomiędzy rozmiarem wysp a grubością warstwy w funkcji
odległości od granicy Mn/W(110). Oś pozioma odpowiada grubości warstwy podanej
w monowarstwach, oś pionowa symbolizuje odległość od granicy Mn/W, natomiast strefy
o różnym stopniu szarości reprezentują rodzaje nanostruktur występujących w miarę
oddalania się od granicy Mn/W. Pole widzenia obrazów LEEM to 50 μm. Obraz, dla którego
pokazano dodatkowe powiększenie 10 µm, jest reprezentatywny dla topografii powierzchni
poza obszarem występowania wysp, niezależnie od grubości warstwy.
Strukturę powierzchni warstwy zbadano za pomocą metody μLEED w celu rozróżnienia
pomiędzy dużymi wyspami a obszarami je otaczającymi. Rys.IV.26 przedstawia obraz LEEM
oraz obrazy LEED zebrane z obszarów próbki oznaczonych odpowiednimi kolorami i ich
interpretację w przestrzeni rzeczywistej przy użyciu dedykowanego programu [Herm13].
W obrazie LEED dla wyspy można zidentyfikować plamki nadstruktury określonej macierzą
8 −2
(
), z prymitywną prostokątną komórką elementarną o wymiarach 20,7Å × 16,4 Å,
0 6
podczas gdy w obrazie obszaru ją otaczającego dominuje struktura p(3×3). Można
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wnioskować, że w tym miejscu podłoże W(110) jest pokryte manganem o grubości jednej
lub kilku monowarstw. Źródło rekonstrukcji obserwowanej na powierzchni wyspy pozostaje
niewyjaśnione, a jedna z możliwych jej przyczyn to dyslokacje niedopasowania pomiędzy
wyspą i podłożem. Z upływem czasu, po ok. 10 godzinach od preparatyki, obraz LEED uległ
znacznemu osłabieniu. Wygrzewanie próbki w 590 K tylko nieznacznie poprawiało jego
jakość. Struktura powierzchniowa wyspy zmieniła się na heksagonalną (Rys.IV.27(a)), co
oznaczało, że adsorbat wciąż był obecny. Dopiero wygrzewanie próbki w 690 K
spowodowało usunięcie adsorbatu z powierzchni (Rys.IV.27(b)) i powrót obrazu LEED do
wcześniejszej postaci.
Charakterystyczny obszar próbki obejmujący dużą wyspę Mn poddany był szczegółowej
analizie mikroskopowej i spektroskopowej (μXAS i XPEEM). Widma XAS (Rys.IV.28)
zebrano z trzech różnych obszarów: dużej wyspy (czerwone), obszaru ją otaczającego
(niebieskie) i strefy mniejszych wysp (zielone) oraz dodatkowo z całego pola widzenia
(pomarańczowe). Widmo XAS dla wyspy ma typowo metaliczny charakter, natomiast widma
z pozostałych obszarów mają cechy obserwowane często w warstwach tlenkowych. Należy
jednak wziąć pod uwagę, że również dla manganu w fazie metalicznej pojawiać się mogą
dodatkowe linie, co oznacza, że obecność pre-piku przed linią L3 nie musi być dowodem na
utworzenie się MnO [Gilb03]. Może on wynikać ze specyficznej struktury elektronowej
(w szczególności magnetycznej), podobnie jak to obserwowane było przez Karela et al.
[Kare15] dla metalicznych stopów Heuslera na bazie Mn. Z drugiej strony wiadomo, że
występowanie pre-piku w widmie MnO wynika z rozlokowania jonów Mn2+ w sieci
krystalicznej tlenku. Widma XAS Mn-L zasymulowane w oparciu o teorię atomowych
multipletów w przybliżeniu pola krystalicznego wykazały znaczną zmienność w funkcji
modyfikacji najbliższego otoczenia jonu Mn2+ [Groo90], co oznacza, że dla cienkich warstw
MnO pre-pik w widmie XAS może nie występować, a jego obecność w widmie nominalnie
metalicznej warstwy jest efektem rozmiarowym.
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Rys.IV.26. Obraz LEEM o polu widzenia 10 μm oraz obrazy LEED dla energii 68 eV dla
9 ML Mn/W(110) próbki schodkowej i ich interpretacja w przestrzeni rzeczywistej
z zaznaczonymi na pomarańczowo wektorami bazowymi powierzchni W(110). Kolor
obwiedni obrazów LEED odpowiada obszarowi zaznaczonemu na obrazie LEEM, z którego
zebrany został obraz LEED.
(a)

(b)

Rys.IV.27. (a) Obraz LEED z kilku-mikronowej wyspy Mn po 10 godzinach pomiarów
i wygrzewaniu w 590 K. (b) Obraz LEEM o polu widzenia 20 μm zebrany podczas
wygrzewania próbki w 690 K. Wyraźnie widać oczyszczanie się wyspy z zaadsorbowanych
na niej gazów resztkowych.
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Rys.IV.28. Widmo XAS dla krawędzi L manganu zebrane z różnych obszarów obrazu LEEM
z Rys.IV.26. Kolory widm odpowiadają kolorom zaznaczonych obszarów.
Wyspy Mn były również zobrazowane z użyciem techniki XPEEM. Ze względu na silny
sygnał pochodzący od nieelastycznych elektronów z wolframu nawet dla energii dalekich od
krawędzi adsorpcji tego pierwiastka, interpretacja obrazów XPEEM wymaga specjalnej
metodyki, którą ilustruje Rys.IV.29. Obraz XPEEM zebrany był przy energii promieniowania
X odpowiadającej krawędzi absorpcji Mn-L3, czyli 640 eV (Rys.IV.29(a)), co powinno
uwidocznić powierzchniowe struktury manganu w postaci jasnych obszarów. Widać jedna,
że intensywność pochodząca od wyspy jest mniejsza niż od otaczającego go obszaru, bo
intensywne elektrony z podłoża są mocno pochłaniane w wyspie o dużej grubości. Aby
wyeliminować ten efekt, zebrano obraz dla energii o 10 eV niższej niż energia krawędzi MnL3 (Rys.IV.29(b)), a następnie utworzono obraz różnicowy pokazany na Rys.IV.29(c).
Uzyskano w ten sposób rzeczywistą mapę rozkładu manganu na powierzchni próbki –
mangan znajduje się głównie w wyspach, zarówno małych jak i dużych, ale też w mniejszej
ilości jest obecny na obszarze otaczającym dużą wyspę, lokując się głównie przy krawędziach
tarasów podłoża, prawdopodobnie też w formie najmniejszych wysepek.
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(a)

(b)

(c)

Rys.IV.29. Obrazy XPEEM o polu widzenia 10 μm: (a) dla energii krawędzi Mn-L3 (640 eV),
(b) dla 10 eV przed energią krawędzi Mn-L3 (630 eV), (c) rezultat podzielenia obrazu
(a) przez obraz (b) z widocznymi jasnymi strukturami manganu.
Obserwowano też proces utleniania warstw manganowych dla świeżo przygotowanej
próbki schodkowej. Utlenianie manganu przeprowadzone zostało dwuetapowo. Po wygrzaniu
próbki schodkowej w 523 K przez 5 min (proces ten nie prowadzi do powstania wysp,
Rys.IV.21) poddano ją działaniu tlenu przy ciśnieniu 6,5·10-8 mbar przez 1000 s (co daje
ekspozycje równą 50 L) w temperaturze 523 K, a następnie przez 1000 s (1000 L) przy
ciśnieniu 1,3·10-6 mbar. Rys.IV.30 przedstawia zbiorcze wyniki analizy XAS/XPEEM dla
obydwu etapów utleniania. Widma XAS dla krawędzi L manganu dla pierwszego utleniania
(czerwone) zidentyfikowano jako pochodzące od MnO. Uderza brak pre-piku przed linią L3
dla monowarstwy Mn. Drugie utlenianie (widma niebieskie) powoduje istotną zmianę
charakteru widm, poza przypadkiem dla monowarstwy. Analiza różnicowa, polegająca na
odjęciu widma I (czerwonego) od widma II (niebieskiego) po ich odpowiednim
znormalizowaniu, wykazała dla warstw grubszych niż 1 ML obecność w fazie tlenkowej
zarówno MnO jak i Mn3O4. Zauważyć można również generalną tendencję wzrostu ilości
fazy Mn3O4 wraz ze wzrostem grubości warstwy (niewielki wyjątek stanowi grubość 7 ML
Mn). Ponieważ Rys.IV.19 i Rys.IV.21 pokazują różną strukturę powierzchni dla różnych
grubości warstw po wygrzaniu ich w 523 K, być może o łatwości utleniania decyduje
czynnik strukturalny. Obrazy XPEEM zebrane za i przed krawędzią absorpcji dla drugiego
utleniania ujawniają miejsca występowania manganu jako jasne obszary (Rys.IV.31). Jak
można zaobserwować dla niskich pokryć, tlenek manganu dekoruje tarasy podłoża, natomiast
dla większych grubości (od 5 ML nominalnej grubości Mn) materiał zaczyna skupiać się
wokół większych wysp, na początku preferencyjnie w miejscach wysp podłoża typu mesa
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(Rys.IV.30 i Rys.IV.31). Mamy więc do czynienia z sytuacją odwrotną niż dla nanostruktur
metalicznego manganu, dla których obszar wokół dużych wysp jest ubogi w mangan.
Dystrybucja manganu jest podobna dla obu etapów utleniania.
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dla obu etapów utleniania (50 L i 1050 L) próbki schodkowej Mn/W(110).

Rys.IV.30. Widma XAS dla krawędzi Mn-L oraz obrazy XPEEM o polu widzenia 10 μm dla energii odpowiadającej krawędzi adsorpcji Mn-L

Rys.IV.31. Obrazy XPEEM o polu widzenia 10 μm dla różnych grubości Mn (ekspozycja
1050 L tlenu) dla energii 640 eV (E) oraz 630 eV (PE) i wynik podzielenia odpowiadających
sobie obrazów E przez obrazy PE z widocznymi jasnymi strukturami manganu.
Podsumowując, wygrzewanie manganu w 523 K prawdopodobnie powoduje powstanie
fazy δ-Mn, ale nie można również wykluczyć tworzenia się obszarów α-Mn. W temperaturze
673 K zachodzi zjawisko odwilżania powierzchni, co skutkuje powstaniem trapezoidalnych
wysp, których rozmiar rośnie w funkcji oddalania się od granicy warstwy Mn. Zakres
występowania wysp jest tym węższy im większa jest grubość Mn. Duże wyspy, o dwóch
specyficznych orientacjach: [1-1-1] i [1-11], wchłaniają mniejsze wyspy znajdujące się
wokół nich. W ten sposób wokół wysp powstaje płaski obszar ubogi w mangan,
z pozostałościami manganu lokującymi się głównie przy krawędziach tarasów podłoża
W(110). Utlenianie Mn wygrzanego w 523 K powoduje powstanie wysp (od grubości 5 ML
Mn) otoczonych płaskim obszarem o również silnym sygnale pochodzącym od Mn.
Ekspozycja na tlen równa 50 L powoduje powstanie MnO bez względu na grubość warstwy,
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a zastosowanie wyższej dawki tlenu (1050 L) skutkuje dalszym utlenianiem manganu
w kierunku tworzenia Mn3O4, tym silniejszym im grubsza jest warstwa manganu.
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V. PODSUMOWANIE
Celem pracy było określenie związku składu chemicznego i struktury w epitaksjalnych
metalicznych i tlenkowych nanostrukturach manganu i mieszanych układach z żelazem,
otrzymywanych różnymi metodami na podłożach monokrystalicznych. Eksperyment
prowadzony był z użyciem podłoża tlenkowego MgO(001) oraz metalicznych podłoży
wolframowych o dwóch orientacjach: (001) i (110).
Prekursorem warstw tlenkowych były warstwy metaliczne, które poddano szczegółowej
analizie. Na podłożu MgO(001) warstwy manganu o grubości 50 Å – 200 Å, wygrzane
w 773 K krystalizują w strukturze α o wysokim stopniu uporządkowania i orientacji (001).
Na powierzchni warstw występują atomowo płaskie tarasy o lateralnych wymiarach ok.
500 Å, których wysokość odzwierciedla geometryczne rozmieszczenie warstw atomowych
w komórce elementarnej α-Mn.
Cieńsze warstwy manganu badano na podłożach wolframowych. Strukturę warstwy
o grubości 10 Å Mn na W(001) zidentyfikowano jako δ-Mn. O wiele bardziej złożone
struktury (np. fazy δ- i α-Mn) i ich przemiany w procesie wygrzewania zaobserwowano
w próbce schodkowej o grubości 1 ML – 10 ML Mn na podłożu W(110). Począwszy od
673 K na krawędzi warstwy Mn rozpoczyna się zjawisko odwilżania powierzchni wolframu,
w wyniku czego dochodzi do nanostukturyzacji depozytu Mn. Gęstość i rozkład rozmiarów
wysp Mn silnie zależy od grubości warstwy i odległości od krawędzi warstwy.
Charakterystyczne jest występowanie trapezoidalnych wysp, których wzrost następuje
poprzez mechanizm dojrzewania Ostwalda, polegający na wchłanianiu małych wysp przez
duże.
Właściwości warstw tlenków manganu wytwarzanych przez utlenianie warstw
metalicznych ściśle zależą od warunków procesu: temperatury oraz ciśnienia i formy użytego
tlenu. Na przykładzie tlenku o stechiometrii Mn3O4 stwierdzono, że zastosowanie
atomowego tlenu pozwala znacząco zmniejszyć jego ciśnienie. Temperatura podłoża istotnie
wpływa na jednorodność warstw tlenkowych, tzn. jej podwyższenie sprzyja uzyskaniu
jednofazowej próbki, a także zwiększa głębokość penetracji tlenu i stopień utlenienia
warstwy. Natomiast post-preparacyjne wygrzewanie utlenionego układu w warunkach UHV
skutkuje powierzchniową redukcją warstwy w kierunku stabilnej fazy MnO. Podobne wioski
można wyciągnąć zarówno dla grubszych (50 Å – 200 Å Mn/MgO(001)) jak i dla cieńszych
(10 Å Mn/W(001)) warstw manganu, przy czym dla tych ostatnich podnoszenie temperatury
powodowało głównie zmiany natury morfologicznej, a nie stechiometrycznej. Utlenianie
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warstwy schodkowej w 523 K dla ekspozycji 50 L powoduje powstanie MnO, bez względu
na grubość warstwy, natomiast wyższa dawka tlenu (1050 L) skutkuje dalszym utlenianiem
manganu w kierunku Mn3O4, tym silniejszym im grubsza jest warstwa Mn. Materiał
tlenkowy skupia się w wyspy, które otoczone są obszarami bogatymi w mangan, czyli
odwrotnie do tego, co zostało zaobserwowane dla wysp metalicznego manganu.
Przebadano kilka mieszanych układów cienkowarstwowych manganu i żelaza pod kątem
otrzymywania

mieszanych

tlenków.

Proces

wygrzewania

dwuwarstwy

20 Å Fe/200 Å Mn/MgO(001) prowadzi do powstania warstwy stopowej α-Mn1-xFex
(x = 0,1÷0,3). Jej wygrzewanie w tlenie powodowało segregację manganu do powierzchni
i jego
57

preferencyjne

utlenianie.

Obróbka

termiczna

układu

cienkowarstwowego

Fe/MnOx/Mn/MgO(001) również nie doprowadziła do powstania mieszanego tlenku,

a segregujący do powierzchni mangan tworzył tym razem stop z żelazem. Dopiero
nanoszenie małych ilości manganu na epitaksjalną warstwę magnetytu i wygrzewanie
w warunkach UHV oraz w atmosferze tlenowej zaowocowało powstaniem mieszanego
tlenku Fe3-xMnxO4 z wartością parametru x na poziomie x ≈ 1. Atomy manganu podstawiają
głównie żelazo w podsieci tetraedrycznej. Istotnym wynikiem jest zaobserwowanie przejścia
Verwey’a, typowego dla stechiometrycznego i słabo domieszkowanego magnetytu. Pomiary
CEMS w funkcji temperatury pokazały, że przejście Verwey’a przesuwa się w stronę
wyższych temperatur i staje się nieostre, co można przypisać cienkowarstwowemu
charakterowi badanego układu.
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